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Chcę odmawiać różaniec, a jakoś nie umiem. 

Jak mam się modlić na różańcu? 

Na to pytanie spróbujemy dać odpowiedź. 

Matka Boża skierowała do nas w Fatimie trzy życzenia. Zadała pokuty, oddania się Jej 

Niepokalanemu Sercu i odmawiania różańca. Jeżeli Maryja o coś prosi, jest to na-pewno rzecz 

wielkiej wagi i wartości. Także Kościół Święty wzywa, by modlić się na różańcu. Tymczasem w 

praktyce niełatwo jest dobrze mówić różaniec.. To modlitwa niby prosta, a zarazem trudna. 

Wartość modlitwy zależy od stopnia miłości, jaka w nią wkładamy. Nie chodzi tu o miłość 

wyrażająca się w przyjemności i wzruszeniu. Jeżeli są, stanowią pomoc w modlitwie, jeśli ich 

nie ma bez naszej winy, nie umiejszają  jej wartości. Mamy na myśli miłość woli, czyli oparte na 

wierze uznanie Boga za najwyższe. Dobro, pragnienie Boga i oddanie się Mu w życzliwości i 

posłuszeństwie. Chociaż miłość nadprzyrodzona jest darem udzielanym razem z łaska 

uświęcającą, trzeba ten dar starannie pielęgnować, przede wszystkim przez częste rozważanie 

motywów miłości. Jeżeli nie będziemy rozważać miłości Boga, przestanie ona wywierać na nas 

urok z powodu osłabnięcia wiary; Zaczną nas urzekać inne dobra. Chrystus zarzucił uczniom 

idącym do Emmaus "lenistwo serca ku wierzeniu" /Łk 24, 25/. Z rozważania miłości Boga ku 

nam płynie żarliwość miłości do Boga. Nie zawsze jesteśmy zdolni przeżyć na modlitwie 

wzruszenie i wtedy Bóg go nie żąda, ale zawsze możemy włożyć w modlitwę wysiłek miłości 

woli, np. pragnienie oddania Bogu czci, okazania Mu wdzięczności itp. Modlitwa niekiedy może 

być ciężarem, ale bierne poddawanie się takiemu uczuciu i obniżanie przez to gorliwości 

umniejsza jej wartość. 

Co więc należy uczynić, gdy różaniec wydaje się nam ciężarem? Trzeba zmienić duchowe 

nastawienie. Zamienić "muszę" na "chcę". Poczucie ciężaru zastąpić przeżyciem wartości. 

Trzeba uświadomić, przypomnieć sobie motywy, które skłaniają do odmawiania różańca. 
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Istotnych wartości modlitwy nie dostrzeżemy zmysłami, są bowiem nadprzyrodzone i 

przyjmujemy je przez wiarę. Wierzymy Chrystusowi, że dobrze jest się modlić. I wierzymy 

Matce Bożej, że dobrą i pożyteczną jest rzeczą odmawianie różańca, jeżeli Ona nas o to prosi. 

Czy objawiała by się specjalnie i z takim naciskiem wzywała do różańca, gdyby było inaczej? 

Bądź inteligentny i pełen prostoty bo różaniec to modlitwa inteligentna i twórcza. Trzeba 

przy niej myśleć. 

Różaniec wymaga nadto duchowej prostoty. Prostota jest urokiem ludzi prawdziwie 

wielkich. Człowiek pyszny i pretensjonalny mówi: "To jest modlitwa dobra dla prostaczków... 

niech sobie kobiety na wsi odklepują "zdrowaśki". Rzeczywiście, potrzebna jest nam wielka 

prostota wobec Pana Boga. Kto się na nią zdobędzie, kto przyjmie z rąk Matki Bożej tak prosty 

przedmiot, jakim jest różaniec, ten zyska wiele łask. I będzie zdumiony, jak ten materialny 

przedmiot pomaga mu przeżywać mądre i głębokie prawdy . 

Pamiętaj, że Modlitwa to dialog. Co to Jest modlitwa? To rozmowa z Bogiem, dialog z 

Bogiem. Jeżeli rozmowa, to musi być przynajmniej dwóch. Obaj muszą do siebie mówić i obaj 

muszą słuchać. Mam coś do powiedzenia Panu Bogu i On wtedy słucha; Bóg umie cudownie 

słuchać. Ale także Pan Bóg ma mi coś do powiedzenia i wobec tego i ja powinienem Go 

słuchać. 

Na ogół umiemy tylko do Pana Boga mówić, przynajmniej staramy się o to. Ale nie bardzo 

umiemy słuchać tego, co On mówi. Nie bardzo chcemy słuchać. Zarzucamy Go swoimi słowami 

i zaraz mówimy: "Amen" i kończymy 'rozmowę". Trzeba koniecznie nauczyć się Boga słuchać. 

Bez tego modlitwa będzie monologiem, twoim monologiem, a nie rozmową, nie dialogiem. Jak 

to uczynić? Staraj się podczas modlitwy stworzyć chwilę uważnej ciszy. Uważnej ciszy. Mówisz 

coś do Boga, a potem czekaj w ciszy. Nie po to, by usłyszeć "głos", czy ujrzeć jakieś 

"widzenie". Nie. Po prostu jesteś skupiony, wiesz, że Bóg jest przy tobie, że cię kocha. I tak w 

ciszy trwasz. 

I wtedy czasem się zdarzy, że niespodzianie, bardzo spokojnie nasunie się tobie jakaś 

myśl. Jakaś nowa myśl, której dotąd nie miałeś. Może się wtedy zastanowisz i pomyślisz: "To 

przyszło tak zupełnie samo, jakby nie moje chociaż nie odczułem, by mi ktoś to do głowy 

włożył". To jest często odpowiedź Pana Boga. Jego słowo w dialogu przychodzi cicho, 

niepostrzeżenie. Trudno ci osądzić: twoje własne, czy podsunięte przez kogoś? Jeżeli to jest 

coś dobrego, skorzystaj z tego światła, oddaj to Maryi, by cię ustrzegła od złudzeń, od twojej 

fantazji i wyobraźni - i wykorzystaj. Te Boże światła są bardzo cenne. 

Różaniec ma być taką rozmową z Bogiem, z Chrystusem, z Matką Najświętszą, Aniołami 

czy świętymi. Rozmową, w której mówimy i czekamy na odpowiedź. Niekiedy odpowiedź 

przyjdzie, wiele razy nie przyjdzie. Ale czekać trzeba. Nie sądź, że nie warto czekać. Kiedy tak 
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trwasz przed Bogiem w ciszy, wierząc w Jego obecność, w Jego dla ciebie miłość, Bóg 

napełnia cię swoim światłem i miłością, choćbyś niczego nie odczuwał i nie słyszał. Również 

kiedy tak trwasz przed Maryją, Ona napełnia cię łagodnie światłem Bożym i Bożą miłością. Nie 

doceniamy twórczej roli chwil trwania w ciszy przed Bogiem 

Nie martw się, jeżeli prawie nigdy chwile ciszy ni« przyniosły ci odczuwalnego światła i 

przeżycia wzrostu miłości. W rzeczywistości nasze słowo do Boga jest już tylko odpowiedzią na 

Jego słowo. Bóg już swoje słowo powiedział. Każda tajemnica różańca to jest przecież Jego 

Objawienie, Jego słowo wzięte z Ewangelii. Różaniec to mały katechizm Ewangelii. Twoje 

słowo jest zawsze odpowiedzią. Chciej jednak o tym pamiętać i przyjmuj treść tajemnic 

różańca, jako Boże słowo mówione dziś do ciebie. 

Różaniec jest powiązany z życiem i przekształca życie. Modlitwa powinna wywierać wpływ 

na życie i postępowanie, winna, je przekształcać. Wielkim brakiem naszej religijności jest to, że 

oddzielamy nurt modlitewny od nurtu dnia powszedniego. Wszystkie sposoby rozważania ró-

żańca powinny być silnie powiązane z życiem praktycznym. Zastanówmy się teraz w jaki 

sposób różaniec uczy nas żyć po chrześcijańsku. 

Ewangelia jest zawsze aktualna. Nie tylko dlatego, że słowa Jezusa mają znaczenie dla 

wszystkich czasów. I nie dlatego jedynie, że dzieło zbawcze wtedy dokonane, odnosi się do 

wszystkich ludzi. Ale także dlatego, że Ewangelia żyje, Ewangelia trwa dzisiaj. Każdy szczegół 

życia Chrystusa powtarza się i odtwarza w Jego Mistycznym Ciele. 

Jezus nadal przechodzi przez świat, nadal wielbi Ojca, posyła Ducha Świętego, poucza, 

miłuje, czyni cuda, cierpi, czci swoją Matkę...Wszystko to w swoim Kościele, w swoich 

Członkach. Ilekroć oddajemy cześć Maryi, to sam Jezus w nas i przez nas czci swoją Matkę, 

spełnia czwarte przykazanie. Wielki rozwój kultu maryjnego w naszych czasach, to pełniejsze 

ujawnienie światu czci i miłości Jezusa dla Matki. Czcił Ją osobiście, gdy żyła na ziemi, teraz 

nadal czci Ją na tym świecie przez nas. 

Mówimy w mszalnym Credo: "On to dla nas i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba". 

Przyjście Chrystusa na świat, każde Jego słowo, każdy czyn jest dla nas i dla naszego 

zbawienia. By jeszcze bardziej prawdę tę ukonkretnić, będę mówił i myślał: "Dla mnie i dla  

mojego zbawienia" . 

Wszystko dokonało się i dokonuje dla mnie. Każda tajemnica różańca jest dla mnie i dla 

mojego zbawienia. Dla mnie i dla mojego zbawienia Anioł przyszedł zwiastować, i dla mnie i dla 

mojego zbawienia Maryja poszła do Elżbiety. Dla mnie i dla mojego zbawienia Pan Jezus się 

narodził. Dla mnie i dla mojego zbawienia Maryja poszła do świątyni i tam Go ofiarowała, a 

potem znalazła. Dla mnie i dla mojego zbawienia był każdy szczegół Męki Jezusa i każdy 

szczegół chwały. 
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Każda tajemnica różańca ma ścisły związek ze mną. Każda jest moja, bo każda jest dla 

mnie i dla mojego zbawienia. Nie tylko dla świata, ale dla mnie. Tak mam rozważać różaniec. 

To wszystko jest nie tylko dla całego mojego życia ogólnie biorąc, ale dla mnie dziś, dla 

mnie teraz, w tej chwili. Każda tajemnica ma prawdziwy związek z moim obecnym życiem. Z 

wszystkimi jego zdarzeniami, a nie tylko z pobożnymi myślami, jakie czasem snuję podczas 

różańca, a które często bywają sztucznie oderwane od życia. Pobożne myśli są czasami pozą 

przybraną wobec Boga na chwilę modlitwy. 

Związek życia Chrystusa i Maryi z moim - polega nie tylko na tym, że myśląc o zdarzeniach, 

które kiedyś były, próbuję je teraz połączyć z moimi. To jest wprawdzie dobre i cenne, bo daje 

światło i podnietę do dobrego, ale to nie jest wszystko. Każda tajemnica różańca ma prawdzi-

wy, a nie tylko myślą nawiązany związek ze mną, bo każda dokonała się dla mnie i dla mojego 

zbawienia i każda trwa do dziś. 

Tajemnice różańca trwają i powtarzają się w moim życiu. Wszystkie tajemnice życia Jezusa 

na ziemi zawierają także moje życie. Stąd wszystkie te sprawy żywo mnie dotyczą i winny 

bezpośrednio interesować. To nie tylko tajemnice Jezusa I Maryi. To także moje tajemnice. To 

wszystko jest moje, prawdziwe, realne. Pan Jezus dla mnie przyszedł na świat. Jestem Jego 

własnością i On teraz tę tajemnicę we mnie nadal przeżywa. To jest Jego życie we mnie, bo 

jestem Jego członkiem. Jezus żyje we mnie i ja żyję w Nim. Fakty Jego życia to również moja 

najgłębsza treść. 

Dlatego właśnie Matka Boża daje nam do ręki róża -nieć, skróconą Ewangelię. To wszystko 

jest dla mnie, to wszystko jest moje. Różaniec ma mnie nauczyć mojego życia, stanowi lekcję 

mojego prawdziwego życia. Jest pomocą, bym uświadomił sobie, jakie ono naprawdę jest. Do 

tego służy myślenie o tym i przeżywanie tego, co dokonało się w życiu Jezusa i Maryi. 

Różaniec ma pomóc mi uczynić z mego życia w pełni to, czego chce Bóg. Taki różaniec jest 

jednocześnie czytaniem Ewangelii i życiem Ewangelią. 

Czego Bóg ode mnie chce? "Będziesz miłował..." Różaniec ma mi pomóc kochać Boga i 

bliźniego. Poznawać wolę Bożą, pełnić ją i służyć bliźnim. W każdej tajemnicy mam się uczyć 

więcej i głębiej kochać Boga i bliźniego. W życiu Matki Bożej każda chwila była nowym i 

trudniejszym zadaniem miłości, trudniejszą próbą miłości. Podobnie jest w naszym życiu. Jak 

dziecko w szkole otrzymuje coraz trudniejsze żądania i potrzebuje coraz wydatniejszej i 

bardziej umiejętnej pomocy nauczyciela, tak moje życie stawia mi coraz większe zadania 

miłości, które wymagają coraz większej pomocy Pana Boga. Mamy się uczyć coraz bardziej 

kochać. Trzeba się uczyć kochać i coraz lepiej kochać. 

Po to daje mi Matka Boża różaniec. Każda tajemnica jest moja, żebym się uczył kochać. 

Pań Jezus chce żyć we mnie, żeby mnie nauczyć kochać. Każda tajemnica Jego życia jest 
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moim życiowym zadaniem, moim obowiązkiem. Tego Bóg ode mnie chce. Ani jedna nie jest 

tylko rozmyślaniem o życiu Chrystusa, ale jest przede wszystkim uczeniem mnie przez miłość 

mojego własnego życia. 

 

Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski 

„R O Ż A N I E C” 

Najlepsza Matko nasza i Królowo Polski, oddajemy hołd Tobie, włączając się w modlitwę 

różańcową całego świata i naszej Ojczyzny. Polecamy Ci wszystkich, którzy uwielbiają Cię tą 

modlitwą przez całe swoje życie, a zwłaszcza w miesiącu październiku. Prosimy Cię, abyśmy 

rozważając życie Twojego Syna, Jego Mękę i chwałę oraz Twoje współdziałanie we wszystkich 

Jego dziełach, umacniali się w wierze, nadziei i miłości. 

Wielbimy Ciebie, Matko Kościoła, w łączności z Jasną Górą oraz ze wszystkimi, którzy 

oddali się Tobie w macierzyńską niewolę miłości. Pragniemy przez naszą modlitwę wyprosić 

całej Polsce zrozumienie dla dzieła Twoich Pomocników, Ma t k o  Kościoła. 

TAJEMNICE RADOSNE 

1. Zwiastowanie. 

Stoimy w obliczu wielkich zamiarów  Ojca  Niebieskiego, który od   wieków postanowił, aby 

z Maryi Dziewicy narodził się Syn Boży. W Nazaret ukazuje się Jej Zwiastun Pański i za-

powiada: "Oto poczniesz i porodzisz Syna" /Łk 1,31/« Maryja wspierana łaską Bożą rozumie 

sens zwiastowania i wyraża zgodę: "Oto ja Służebnica Pańska" /Łk 1,38/. Jest dla nas wzorem 

posłuszeństwa i uległości wobec zamiarów. Boga. Polećmy Bogu nasze serca, aby zawsze 

gotowe były wykonać  to, czego Bóg oczekuje od nas. 

2. Nawiedzenie. 

Maryj a rozpoczyna  wypełniać swoje  zadanie, ma nieść Jezusa do ludzi. Niesie Go 

najpierw do Poprzednika Pańskiego - Jana, który ma przygotować drogę Chrystusowi. Jan 

pierwszy zetknie się z Tym, który nadchodzi, by zbawić świat. Gdy Maryja weszła w dom 

Zachariasza, drgnęło dziecię w łonie Elżbiety, która ujawniła tajemnice Maryi jako Matki Pana. 

Maryja w odpowiedzi wypowiada w "Magnificat" cały swój program i zadanie życiowe. Jest to 

tak zwane "małe objawienie" Rodzinie ludzkiej spraw Bożych. Uwielbiamy Matkę Twoją, Panie - 

Jezu Chryste, w Jej  posłudze  wobec Elżbiety i wobec całej ludzkości. Pragniemy Jej pomagać 

w posługiwaniu. 

3. Narodzenie. 

Pan Jezus jest z nami na ziemi, liczy sobie - według ziemskiego kalendarza - blisko 
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dwadzieścia wieków. W Betlejem był mały i drobny, okryty dziecięcym Ciałem. Mógł wtedy 

zmieścić się w żłobku. Dziś tak rozrósł się w Kościele swoim, że wypełnia sobą cały świat, a 

Swoim Ciałem karmi ludy i narody.Radujemy się Panie, Jezu Chryste, że Matka Twoja  złożyła  

Cię w ż ł o b k u, jak ziarnko pszeniczne, w rolę, abyś stał się Chlebem. Matka jest po to, aby 

karmić, Ona  karmi  nas twoim Ciałem - Tobą. Dlatego włożyła Ciebie do żłobka, abyśmy bez 

obawy czerpali z Niego Ciało i Krew Twoją. Wielbimy Chryste Twoją Matkę w Jej betlejemskiej 

posłudze Pragniemy jak najczęściej żywić się Twoim Ciałem wziętym z Maryi. 

4. Ofiarowanie. 

Maryja wie, że Chrystus przyszedł na świat, aby zamieszkać w Kościele Bożym. Dlatego 

Dar Ojca, swojego Syna przynosi do świątyni  jerozolimskiej i tam okazuje Go Ojcu. Nie tylko 

spełniła przepis Starego Przymierza, ale sprawiła, że ofiarowanie Jezusa w świątyni stało się 

dla nas znakiem, że w  Kościele   jest Chrystus i w każdej Mszy Świętej jest ofiarowywany Ojcu 

Niebieskiemu. Panie Jezu, dziękujemy Twojej Matce, że przyniosła Ciebie do świątyni. 

Dziękujemy Ci, że jesteś z nami w naszych kościołach. To Matka Twoja przyprowadza nas do 

Ciebie. Odtąd jesteśmy razem i pragniemy zawsze być z Tobą. 

5. Znalezienie. 

Od momentu, gdy Maryja przyniosła Syna do świątyni, wiemy, gdzie  mamy  Go   Szukać. 

Pan Jezus dał komentarz do faktu Jego zagubienia: " – Nie wiedzieliście, że powinienem być w 

domu Ojca mego?" /Łk 2,49/. Chrystus żyjący, uświęcający, jednoczący, napełniający nas 

pokojem jest w Kościele Bożym. Tam wypełnia sprawy zlecone Mu przez Ojca. Przypomniał 

nam o tym Sobór Watykański II. Chrystus żyje w  każdym  z  nas, bo przecież - "Świątynią 

Boga jesteśmy". "Ciała nasze są poświecone Bogu", "Duch Boży mieszka w nas1'. Wystarczy 

też skierować nasze kroki do kościoła, do domu Bożego, aby znaleźć tam Chrystusa. 

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Matka Twoja nauczyła nas  drogi  do   świątyni. Naucz nas za 

Jej przykładem wskazywać ludziom drogę do Ciebie. 

 

TAJEMNICE BOLESNE 

1. Modlitwa w Ogrójcu. 

Nie wiemy, czy w Ogrójcu była Matka Chrystusowa, ale na pewno swoją macierzyńską 

duszą wyczuwała, że jest to dla Jej Syna moment bardzo trudny. Na pewno  sercem była  przy  

Nim, gdy ofiarowano Mu kielich goryczy. Modliła  się, aby  wypełnił  wolę  Ojca, bo przecież po 

to przyjął postać Sługi. Jesteśmy      razem z Tobą, Służebnico Pańska, w męce Pana naszego, 

Jezusa Chrystusa. 

2. Biczowanie. 
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Najlepszy Syn Boga Żywego przyjął Krew i Ciało - darowane Mu przez Matkę -  Dziewicę, aby 

stało się pokrzepieniem i pokarmem dla nas. Ale przedtem, cierpiąc upokorzenie na dworze 

Piłata, chciał przykładem swoim umocnić tych wszystkich, którzy cierpieć będą zniewagę dla 

Jego Imienia. Dziękujemy Ci, Chryste, że poddałeś się biczowaniu. A Tobie, Najlepsza Matko - 

że   wyposażyłaś Twojego   Syna   w  Ciało  i Krew, dzięki którym mógł poddać się zbawczej 

męce. 

3. Cierniem Ukrzyżowanie. 

Najlepsza Matko, obejmując Dziecię Jezus swoimi ramionami, uwieńczyłaś najczulej i 

najpiękniej Głowę swojego Syna. Chciałaś Go niejako zabezpieczyć przed  koroną  cierniową, 

którą żołnierze wtłoczyli Mu na głowę. Już wcześniej chciałaś Synowi wynagrodzić mękę, której 

wtedy doznał. My zaś, chcąc odwdzięczyć się Tobie za wielką dobroć,, jaką okazałaś Synowi 

Bożemu, po wielekroć Ciebie  koronujemy. Prosimy Cię, aby wszystkie koronacje Twoich 

wizerunków były na chwałę Twoją i Twojego Syna i ku pomocy Kościołowi świętemu. 

4. Dźwiganie krzyża. 

Chrystus dobrowolnie przyjął krzyż na swoje ramiona i powiedział: "Jeśli kto chce pójść ze Mną, 

niech zaprze się siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje" /K.8,34/. Pierwszą 

Osobą, która Go najlepiej  naśladowała  w dźwiganiu Krzyża, była niewątpliwie - M a t k a, 

idąca za Nim w orszaku niewiast. Ona wiedziała, że wszystko, co się z Jej Synem dzieje, jest 

wolą Ojca - i jest potrzebne. W pełni, całkowicie i bez zastrzeżeń współdziałała z Chrystusem i 

wolą Ojca. Radujemy się, Najlepsza Matko, że w szeregu idących za Chrystusem, Ty Jedyna 

rozumiałaś dzieło  Twojego   Syna. Pomagając Mu, stałaś się Towarzyszką Jego Męki i 

Współodkupicielką. 

5. Śmierć na krzyżu. 

Przedziwna jest tajemnica śmierci Chrystusa, który przez śmierć swoją, uśmiercił naszą śmierć 

i przywrócił nam życie. Pierwszą Osobą, która skorzystała z zasług Jego krzyża, jest Maryja. 

Syn Boży poddał się prawu śmierci, ale Matkę swoją przed nią uchronił. Dopuścił tylko do 

zaśnięcia, ale zaraz sprawił cud wniebowzięcia. Przez to chciał powiedzieć, jak skuteczna jest 

Jego męka dla każdego z nas: "Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A każdy, kto 

żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki" /J 11,25-26/. Matko Życia, Matko wszystkich 

żyjących. Ty  jesteś u początku  szeregu ludzi, którzy nie umierają. Ty staniesz  na  czele 

orszaku zmartwychwstałych, bo Ciebie nie dotknął cień śmierci. Wielbimy Cię w tym wielkim 

przywileju, który wysłużył Ci Twój Syn. Pragniemy podążyć za Tobą i innych tą drogą 

prowadzić. 
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TAJEMNICE CHWALEBNE 

1. Zmartwychwstanie. 

Pięknie mówi nam Kościół w "Exultet" o chwili Zmartwychwstania Chrystusa: "O nocy naprawdę 

błogosławiona, Ty jedna znasz czas i godzinę, w której Chrystus zmartwychwstał". Pan Jezus 

wprost z grobu poszedł na pewno "do Matki Swej najlepszej". Była to Jego pierwsza "wizyta" po 

Zmartwychwstaniu. I słusznie. Od Niej przecież otrzymał Ciało, teraz więc chciał Jej 

przedstawić swoje Ciało odmienione i uwielbione, w jakim trwa po prawicy Ojca. I nasze ciało 

zostanie odmienione. Będzie to ciało wolne od wszystkich kłopotów, udręk, cierpień, chorób i 

doświadczeń. Ciało zdolne do współuczestniczenia z duszą w radościach nieba. "Wesel się 

Królowo miła, bo Ten,, któregoś zrodziła, zmartwychwstał". Radujemy się z Tobą Twoim 

szczęściem i naszą nadzieją na zmartwychwstanie. 

2. Wniebowstąpienie. 

Na Górze Oliwnej zebrała się gromadka ludzi   najwierniejszych  Chrystusowi: Apostołowie i 

Maryja z niewiastami. Znaleźli się tam nawet ci uczniowie, których nie było na Kalwarii. Otoczyli 

Chrystusa, aby odprowadzić Go na drogę do Ojca. Pan Jezus dawał im ostatnie polecenie i 

błogosławił ich. Gdy uniósł się w niebo, na ziemi została zapatrzona gromadka. Przystąpili do 

niej dwaj mężowie w białych szatach, pytając: "Czemuż tu stoicie, patrząc w niebo?"/Dz. 1,11/. 

Jest to wskazanie, że chociaż mamy wpatrywać się w Chrystusa, jednakże naszym zadaniem 

jest umacniać Jego Królestwo - być świadkami Chrystusowymi. Mamy się  rozejść, iść  do   

pracy, wypełniać plany Boże. W niebie czeka na nas miejsce. Chociaż byśmy późno przyszli, 

nawet po stu latach ziemskiego życia - nikt nie zajmie naszego miejsca. Ono jest tylko dla nas. 

Nikt nie śmie na nim zasiąść. Gdyby ktoś zatrzymał się w czyśćcu, miejsce to będzie czekać, a 

gdyby całkiem pobłądził - pozostanie puste. Dziękujemy  Ci, Panie Jezu, że już dziś jesteśmy 

obywatelami nieba,, że czekasz tam na nas z Twoją i naszą Matką w swym uwielbionym ciele 

wziętym z Niej. Daj nam wszystkim przyjść kiedyś do Ciebie, by radować się Bożą obecnością 

w towarzystwie Matki Najśliczniejszej. 

3. Zesłanie Ducha Świętego. 

Jesteśmy w Wieczerniku. Jest   w  nim Matka  Najświętsza, Apostołowie i niewiasty galilejskie. 

Chrystus posyła Ducha Mądrości i rozumu, rady i umiejętności. Ducha męstwa, pobożności i 

bojaźni Bożej, Duch Święty jest dla wszystkich, dla każdego. Wszyscy ze zgromadzonych, 

którzy Go przyjmą, otrzymają ognie Boże. Są one po to posłane, aby i w naszych sercach się 

rozpaliły. Chrystus tylko tego pragnie, aby ten Ogień w nas zapłonął, a wtedy reszty dokona 

Bóg. "Przyjdź, o Duchu Święty i spuść z nieba wzięty światła Twego strumień..." 

4. Wniebowzięcie. 
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Po zbawczym dziele Chrystusa na krzyżu, po Zmartwychwstaniu, do Syna, który jest po 

prawicy Ojca -podąża  Jego  Matka, Maryja. Następuje bezpośrednie spotkanie Matki 

Chrystusowej z Ojcem Chrystusa. "Rodzina Boża" w niebie jest już w komplecie. Jest Trójca 

działająca: Bóg Ojciec, Bóg Człowiek, Słowo Wcielone, jest Duch Święty oraz wybrana przez 

Trójcę - Maryja - Człowiek, tylko człowiek. Dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste, za radość z 

chwały - Maryi Wniebowziętej, i za to, że w niebie mamy Matkę. 

5. Ukoronowanie. 

Ojciec Niebieski dopełnia swego dzieła, koronując Maryję na Królową Nieba i Ziemi. Słuszną 

jest rzeczą, aby niebo  miało  swoją  Królowę. Przecież w hierarchii niebieskiej po Ojcu, Synu i 

Duchu Świętym jest miejsce Maryi. Dopiero po Niej -świat Aniołów. Ona jest Królową Aniołów, 

patriarchów, proroków, apostołów, męczenników, wyznawców, dziewic, wszystkich świętych. 

Królowanie Maryi spływa na ziemię. Ona jest Królową całej ludzkości i poszczególnych 

narodów. Jest Królową Polski. Jest również Matką  naszych serc. Królowo świata i Matko 

Kościoła. Oddajemy się Tobie dobrowolnie. Oddajemy nasze serca, umysły i wolę do Two jej 

dyspozycji. Pragniemy być Twoimi niewolnikami i pomocnikami. Oddajemy się Tobie z 

radością., bo ufamy Tobie. Wiemy, że choćbyśmy się uwalali za niewolników, Ty z nas uczynisz 

najmilsze i najdroższe dzieci swoje. Dziękujemy Ci za to, że na progu nowego życia okażesz 

nam Chrystusa, błogosławiony Owoc swojego życia.  

„NASZ CHLEB POWSZEDNI” 
Ks. M. Maliński 

Wstęp  

Boże wszechmogący, nasz Ojcze, dałeś nam w Maryi wzór do naśladowania Jej wiary 

Twojemu słowu. Wpatrzeni w ten wzór prosimy Cię o wiarę. 

Panie, zaradź niedowiarstwu memu. 

1/ Boże, nasz Światłości, oświeć Twój kościół Swą jasnością, aby mógł wszystkim narodom 

głosić wielką tajemnicę miłości wcielonej. 

Panie, zaradź niedowiarstwu memu. 

2/ Weź w swą opiekę kapłanów, katechetów, katechetki i apostołów świeckich, aby nauczając 

innych sami wiernie Ci służyli. 

Panie, zaradź niedowiarstwu memu. 

3/ Spojrzyj łaskawie na tych, którzy zamknęli drzwi swego serca na Twoja Prawdę, aby przez 

nasze modlitwy i cierpienia odnaleźli Ciebie i spotkali się z Tobą – prawdą – Ojcem. 

Panie, zaradź niedowiarstwu memu. 

4/ Wzbudź w naszym Narodzie gorliwych naśladowców Maryi, aby przez odmawianie różańca i 

świadectwo chrześcijańskiego życia przyczyniali  się do wzrostu Królestwa Bożego na ziemi. 
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Panie, zaradź niedowiarstwu memu. 

5/ Napełnij nas głodem Eucharystycznego Chleba, aby nasza religijność skupiła się wokół Stołu 

Pańskiego. 

Panie, zaradź niedowiarstwu memu. 

1. Zwiastowanie. 

Wciąż trwały w Niej słowa Objawienia: "Oto poczniesz i porodzisz Syna i nazwiesz Imię Jego 

Jezus". Tamta chwila zmieniła w Niej wszystko. Całe życie nabrało innego sensu, innego 

koloru. Dni oddalające Ją od tego wydarzenia nie potrafiły w Niej uciszyć fali radości, które 

wtedy wybuchła - wdzięczności za łaskę powołania na Matkę Mesjasza. Maryja jest przy tobie, 

gdy spotyka cię jakaś niespodziewana łaska. Jest przy tobie, kiedy Bóg ukazuje ci sens twojego 

działania, cel, dla którego masz żyć. Jest przy tobie, żebyś się nie odwrócił, nie zmarnował daru 

przeznaczonego tylko dla ciebie. Ona chce, aby ta radość, która Ją przepełniała, była i twoim 

udziałem. 

2. Nawiedzenie. 

Elżbieta miała rodzić, Maryja poszła do niej. Chciała pomagać Elżbiecie w pracy domowej, 

chociaż Jej samej nie było lekko. Przecież i Ona spodziewała się  dziecka. Ona jest przy tobie,- 

gdy jesteś zapracowany, zmęczony, Ona jest przy tobie, gdy ci brak czasu dla siebie. Obyś 

uwierzył, że chociaż sam jesteś obciążony, stać cię na to, aby poświęcić chwile tym, którzy ich 

potrzebują. Wtedy poznasz,  co to jest radość - przebywania z ludźmi. 

3. Narodzenie 

Zimna, mokra noc. Stajnia. W żłobie leży Narodzony. Obok Matka zmęczona, ale szczęśliwa, 

że Dziecko przyszło na świat. Jeszcze chwila i pojawią się nieznani przyjaciele: Pasterze.! 

Mędrcy. Dołączą  się do Jej radości. Jakżeż im była wdzięczna, że przyszli. Jak bardzo się tym 

ucieszyła, że ktoś Go zauważył, odkrył, uczcił. Ona to towarzyszy twojemu stawaniu się. Cieszy 

się twoimi osiągnięciami. Każdym uznaniem, jakie cię spotyka ze strony ludzi. 

4. Ofiarowanie. 

Świątynia jerozolimska pełna ludzi i ich spraw, Wśród tłumu Ona, która tu przyniosła na rękach 

swój skarb. Przyszła, aby Go ofiarować Bogu Ojcu. I ty jesteś Jej skarbem. Ona wciąż ciebie 

oddaje w ręce Boże. Nie bój się ani o siebie, ani o swoich, ani o przyszłość, ani o przeszłość. 

Nie bój się, że możesz coś utracić. 

5. Znalezienie 

Szukała Go przez trzy dni. To nie była Jej wina, że zginął. Został w świątyni, bo sam tak chciał. 

Powiedział Jej: "Czyż nie wiecie, że w sprawach Ojca mego potrzeba, abym był". Tak bardzo 

się ucieszyła, że Go znalazła. Ale nie zrozumiała tych słów Jezusa. Nie zrozumiała tego 
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wytłumaczenia. Musiała z tą niewiedzą wrócić do Nazaretu i żyć dalej. Ona jest teraz z tobą, 

gdy twoją radość zmrozi przykrość. Gdy u twoich najbliższych spotykasz się z zagadką, na 

którą nie znajdujesz odpowiedzi. Gdy pozostajesz poza kręgiem wtajemniczonych. 

TAJEMNICE BOLESNE 

1. Pan Jezus w Ogrójcu 

Ona nie była z Nim w Ogrodzie Oliwnym, ale od dawna bała się o Niego. Obserwowała 

nienawiść, jaka Go otaczała. Przeczuwała Jego śmierć. Słyszała zbliżające się jej kroki. Nie 

widziała śpiących uczniów, ale od dawna czuła pogłębiającą się Jego samotność. Towarzyszyła 

Mu troską oraz modlitwą, by Bóg pomógł Mu sprostać zadaniu, które przed Nim stanęło. Ona 

jest z tobą, gdy stoisz przed drzwiami trudnych decyzji. Ona jest z tobą w twojej samotności, 

Ona jest z tobą, abyś nie uląkł się niebezpieczeństw, byś nie stchórzył. 

2. Biczowanie. 

Stała w tłumie na placu przed pretorium. Patrzyła nie dowierzając, na parodię procesu 

sądowego i nagle usłyszała wyrok Piłata: "Ubiczować". Rozumiała, co to znaczy. Widziała 

oczyma duszy, jak Go obnażają, przywiązują do słupa, a potem biją. Z zaciśniętymi oczyma 

modliła się, żeby wytrzymał. To i za ciebie Ona się modli. Za ciebie, który cierpisz, a zwłaszcza 

- gdy cierpisz niezasłużenie. Za ciebie, na którego spadają bolesne Uderzenia. Abyś wytrzymał 

i nie popełnił czegoś, co niegodne twojego człowieczeństwa. 

3. Cierniem koronowanie. 

Gdy Piłat wyprowadził Jezusa przed tłum, w pierwszej chwili Go nie poznała. Zlany krwią 

płynącą spod czapy cierni, którą Mu wtłoczyli na głowę, nie przypominał Jej Syna. Dopiero gdy 

Piłat wskazując na Niego powiedział: "Oto Człowiek", zrozumiała, że to jest On. Z przerażeniem 

zbudził Ją ryk tłumu: „Ukrzyżuj Go". Nie mogła pojąć wybuchu tej nienawiści. Czego oni od 

Niego chcą? Za co chcą skazać Go na śmierć? Za to dobro, które czynił? Gdy jesteś 

niesłusznie osądzony, gdy cię potępiają, oczerniają, Ona jest przy tobie, tak jak wtedy była przy 

Nim, Ona cię rozumie, ocenia całe dobro, jakie uczyniłeś. 

4. Droga Krzyżowa. 

Szła w orszaku śmierci. Potrącana przez żołnierzy i nienawistny tłum. Starała się iść możliwie 

najbliżej Niego. Z przerażeniem patrzyła na Jego chwiejne kroki. Czasem odepchnięta, traciła 

Go z oczu. Najchętniej podeszłaby aby Mu pomóc dźwigać krzyż. Gdy dźwigasz swój krzyż, 

Ona idzie z tobą tak jak wtedy szła z Nim. Ona ci towarzyszy, gdy upadasz, modli się abyś 

powstał znowu.  
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5. Ukrzyżowanie. 

Stała pod krzyżem, gdy konał Jej Syn. Słyszała każdy Jego oddech, każde westchnienie, każdy 

jęk. Towarzyszyła Mu, gdy tracił przytomność, budził się, zapadał w omdlenie. Czuła, że On 

kona, że odchodzi coraz bardziej. Umierała razem z Nim. "W ręce Twoje oddaję ducha mego" - 

jeszcze jeden okrzyk boleści i umarł. Ona nie umarła. Trzeba było się oderwać od krzyża i zająć 

się sprawami Jego pogrzebu. Ona jest przy tobie, gdy z przerażeniem patrzysz na 

odchodzącego bliskiego ci człowieka. Jest przy tobie, gdy stoisz nad grobem człowieka, 

którego kochasz. Żebyś, nie tracąc tej miłości potrafił się od trumny oderwać i wrócić do 

normalnego życia, Ona będzie i pod twoim krzyżem. Będzie i w chwili twojej śmierci. Weźmie 

cię w ramiona, jak wzięła Jego ciało, gdy je zdjęto z krzyża. 

TAJEMNICE CHWALEBNE 

1. Zmartwychwstanie. 

Chyba wcale się tym wszystkim nie zdziwiła, co opowiadały trzy Marie o odwalonym kamieniu, 

co mówił Piotr i Jan - że zastali pusty grób. Chyba wcale się nie zdziwiła tym, co Jej doniesiono 

o dwóch uczniach idących do Eamus - że spotkali Jej Syna. Wszyscy zastanawiali się, 

dlaczego do Niej nie przyszedł, dlaczego Jej się nie ukazał. To prawda, chciała Go widzieć. Ale, 

jeżeli On miał inne plany, to niech tak będzie, a jak On chce. Ona jest z tobą wtedy, gdy cię 

ominie radość, która ci się należy, gdy cię ominie chwała, która tobie przysługuje.                                

2. W n i e b o w s t ą p i e n i e. 

Niebo to jest Jego chwała. Chwała takiego życia.. Ona to wiedziała, że Jezus nie mógł być 

starty przez zło, że Jego życie musiało być zakończone powrotem do Ojca. Ona chce, żebyś 

przez swoje życie i ty doszedł do Ojca. 

3. Z e s ł a n i e D u c h a Ś w i ę t e go. 

Wieczernik - izba, gdzie odbyła się Ostatnia Wieczerza. Teraz znowu wypełniony uczniami 

Jezusa, ale bez Niego. Osamotnieni jak, owce bez pasterza. Przerażeni. Wciąż nie mogą 

zrozumieć, co się stała.  Nie mogą zrozumieć Jego śmierci. Jego Zmartwychwstania, Jego 

odejścia. Jak się Ona modliła, by Bóg ich oświecił. Żeby zrozumieli. Jak Ona się modliła, żeby 

Bóg dał im odwagę, żeby się nie bali. Była bezradna wobec ich słabości. I wtedy stało się to, co 

nazwano zesłaniem Ducha Świętego. Potem uczniowie wychodzą z Wieczernika. Przemawiają 

do zgromadzonych Żydów. Są mądrzy i odważni. Ona jest i przy tobie, gdy cię przysłoni cień", 

niewiedzy, gdy zagarnie cię mrok, przestrach. Ona modli się za ciebie, żeby Duch Święty cię 

oświecił; żebyś był mądry i odważny. 

4. W n i e b o w z i ę c i e. 



13 

 

Uczestniczyła we wszystkich sukcesach apostołów Cieszyła się każdym nowym nawróceniem, 

każdym człowiekiem, który brał Jej Syna za swój wzór. Cieszyła się, że Kościół rośnie. Ale 

równocześnie tęskniła. Chciała być ze swoim Synem. Wierzyła w niebo, jak nikt z ludzi. 

Wiedziała, że jedynym niebem jest być razem z Nim. Jeżeli możliwa jest śmierć z tęsknoty, to 

taka była Jej śmierć. Ona się modli za ciebie, żebyś wierzył w niebo. Żeby śmierć dla ciebie, 

była tak jak dla Niej, przejściem do Jezusa. 

5. U k o r o n o w a n i e  M a t k i  Bożej. 

Tam jest zupełnie inaczej, ale jakoś i po ludzku. Tam ludzie żyją. na innych zasadach, ale 

każdy jakoś zostaje sobą. Ona jest tam, jak i tu, Matką, Ona jest tam, jak i tu, Jego Matką. Ona 

jest tam tą samą Matką, która zaproszona do nowożeńców w Kanie Galilejskiej, troszczy się o 

to, żeby niczego nie brakowało. Ona tam, tak jak i tu, troszczy się o ciebie, żeby i tobie niczego 

nie brakowało. Ona tam jest twoją Matką. 

SERIA II 

w s t ę p 

Wzywajmy naszego Zbawiciela, który oświeca każdego człowieka na tym świecie i z głęboką 

wiarą przedstawmy Mu nasze prośby: 

W Tobie, Chryste, pokładamy naszą nadzieje 

1/ Wieczny Pasterzu, wspomagaj Księdza Prymasa, Księży biskupów i kapłanów pracujących 

wśród nas, aby Łaska Ducha Świętego jednoczyła nas wokół Eucharystycznego Chleba. 

W Tobie, Chryste, pokładamy naszą nadzieje. 

2/ Zmiłuj się nasz Zbawco nad tymi, którzy cierpią duchowo i fizycznie, aby Bolesna Matka 

nauczyła nas współboleć  z cierpiącym Jezusem. 

W Tobie, Chryste, pokładamy naszą nadzieje. 

3/ Oświeć tych, którzy kierują naszym narodem, aby czynili to w miłości i prawdzie. 

W Tobie, Chryste, pokładamy naszą nadzieje. 

4/ Usłysz wołanie wszystkich, którzy tu za pośrednictwem Jasnogórskiej Matki składają swe 

błaganie, aby zostali umocnieni w wierze, nadziei i miłości. 

W Tobie, Chryste, pokładamy naszą nadzieje. 

51 Okaż swe miłosierdzie, wzbudź skruchę i chęć poprawy w sercach tych, którzy w tym 

miejscu korzystają z Sakramentu Pokuty. 

W Tobie, Chryste, pokładamy naszą nadzieje. 

CZĘŚĆ I RADOSNA 

1. Z w i a s t o w a n i e. 

Jeśli każdy prawowity Izraelita żył ogromną tęsknotą i oczekiwaniem obiecanego Zbawcy 
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ludzkości, to cóż powiedzieć o duszy Niepokalanej Panienki, obracającej się w samym centrum 

spraw Bożych? Jakże Ona modliła się o ziszczenie się obietnicy Boga! Jak zniewalająco 

przyzywała na ziemie Mesjasza, choć przez myśl Jej nie przeszło, iż to Ona Go pocznie i 

pokaże światu...Interesować się i cieszyć sprawą Bożą, na ziemi, to dowód prawdziwej miłości 

Boga. 

2. N a w i e d z e n i e. 

Tajemnicy Wcielenia strzegła Maryja z głęboką czcią i świętą zazdrością, nawet wobec 

świętego swego Oblubieńca - Józefa. Gdy Duch Święty pobudził Jej dusze w chwili 

nawiedzenia św. Elżbiety, potrafi z zapałem wysławiać wielkość Bożego Miłosierdzia i wylewać 

wdzięczność Panu Bogu za dar Zbawiciela: "Wielbij duszo moja Pana..." Czy umiesz i ty być 

wdzięcznym za otrzymane z nieba łaski. . .? 

3. Narodzenie Pana Jezusa. 

Nie tylko wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, ale na zupełnym bezludziu, z dala od centrum 

życia i spraw pochłaniających dusze Izraela, rodzi się Dzieciątko Boże. 

Przyjście na świat królewskiego Potomka i Następcy tronu obchodzono zawsze z szumem i 

blaskiem, z entuzjazmem i przepychem. Rodzącego się zaś Mesjasza wita garstka ludzi i 

bydlęta w skalnej grocie. 

Tak rozpoczęte królestwo Chrystusa pójdzie po przez wieki i pokolenia. Przyjmą je nie syci i 

wielcy tego świata, ale ludzie dobrej woli i stęsknionego za Bogiem serca - ludzie zdolni 

ukochać. 

4. Ofiarowanie Pana Jezusa. 

Po raz pierwszy wchodzi w progi świątyni jerozolimskiej maleńki Zbawiciel na ręku swej Matki. 

Ciche, niepozorne, może śpiące niemowlę - a jednak właściwy Pan Domu Bożego i cel całego 

Starego Przymierza. Ale nikt o Nim nie wiedział, nikt nie adorował, żaden kapłan nie zapalił Mu 

kadzidła, nie złożył liturgicznej ofiary. Bóg często przychodzi do nas w ciszy i zapomnieniu. 

Oddala Go od nas jarmark roztargnienia, a przybliża chwila skupionej modlitwy. 

5. Znalezienie  Pana  Jezusa. 

Miło nam pomyśleć, że Święta Rodzina odbywała corocznie pielgrzymki do miasta świętego, 

podobnie jak i my na Jasną Górę, czy do innych sanktuariów maryjnych. Ale trzeba nam 

pomyśleć i o tym, z jakim skupieniem ducha i pobożnością serdeczna modlił się Pan Jezus ze 

swoimi świętymi rodzicami, jak gorliwy brał udział w ofiarach Starego Przymierza. A czy my 

podobnie modlimy się i uczestniczymy we Mszy świętej w naszych kościołach i kaplicach, a 

szczególnie w miejscach pielgrzymkowych? ...Miłość ku Bogu skłania do modlitewnego 

skupienia. 
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CZĘŚĆ I RADOSNA 

1. Pan Jezus w Ogrójcu 

Smutna jest dusza moja aż do śmierci", to znaczy wstrząsa mą duszą śmiertelny smutek i 

trwoga... Czy tylko bliska męka i śmierć na Krzyżu omroczyły duszę Jezusa udręką smutku 

bliską agonii? O - przede wszystkim myśl o strasznej niewdzięczności ludzi, dla których ofiara 

Jego życia pozostanie daremna - przytłoczyła przygnębieniem Najświętsze Serce Jezusowe. 

Nikt z nas nie chce należeć do tych niewdzięczników i nieszczęsnych zaprzańców na wieki. O, 

daj nam, Maryjo, skorzystać w pełni z zasług Jezusowego Odkupienia. 

2. Biczowanie. 

Biczowanie było karą szczególnie upokarzającą i bolesną, toteż obywateli rzymskich prawo 

zabraniało biczować. Pan Jezus dopuścił na siebie tę straszliwą kaźń, zapowiedzianą przez 

proroka Izajasza, by pełną ofiarą ze Swego Najświętszego Ciała wynagrodzić Bogu za nasze 

grzechy, a nam dowieść swej nieograniczonej miłości. Umiejmy i my ofiarować Zbawicielowi 

rozliczne dolegliwości naszego ciała, jako słuszną pokutę za winy i dowód wdzięcznej dlań 

miłości. 

3. Ukoronowanie cierniem. 

Złośliwy wybryk żołdackiej swawoli poorał kolcami cierniowego wieńca głowę i skroił 

Zbawiciela. Spływająca obficie krew zalała oczy i twarz Boskiego Męczennika, mieszając się z 

plwocinami oprawców i hańbiącym policzkowaniem. 

Za jakie grzechy wycierpiał Pan Jezus to okaleczenie głowy i zeszpecenie Oblicza...? Ileż to 

okazji do grzechu i ciężkiego zgorszenia poszło przez wieki z próżności i wstępnej chęci podo-

bania się innym. 

4. Dźwiganie  Krzyża. 

Pan Jezus odważnie poszedł swoją drogą krzyżową, "dźwigając krzyż dla siebie" i wiedząc 

dokąd prowadzi ta okropna droga. Nie zawrócił jednak, nie zawahał się ani na chwilę, nie 

skrócił jej sobie o jeden krok. Chciał ją przemierzyć całą od pretorium do szczytu Kalwarii, by 

dać nam przykład odwagi i zachętę do wytrwania na naszej własnej krzyżowej drodze życia. 

5. Ukrzyżowanie  Pana Jezusa. 

Przygwożdżony do narzędzi tortury, opływając obficie krwią i łzami, z trudem chwytając oddech 

i dusząc się z wolna w trzygodzinnej agonii, składał Pan Jezus swemu Ojcu Niebieskiemu 

krwawą ofiarę Mszy świętej. Zadość czynił Bogu za nasze grzechy, płacił cenę naszego 

wykupu z niewoli piekła i wysługiwał ludzkości łaski wiecznego zbawienia. Tak to pojednał Boga 
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z ludźmi, niebo z ziemią. "Zmazał tekst skierowanego przeciw nam dekretu i zniszczył go 

przybiwszy do krzyża" /Koi.2,14/ Oto dzieło największej bezinteresownej Miłości. 

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa 

Spełnił Pan Jezus proroczą zapowiedź daną wielokrotnie apostołom, iż po swej męce i śmierci 

dnia trzeciego zmartwychwstanie, a jak słabą okazała się wiara uczniów, przerażonych i 

zrozpaczonych wypadkami Wielkiego Piątku. Z trudem musi sobie Pan Jezus zdobywać 

pogrążonych w zwątpieniu apostołów, ukazując się im po wiele razy w różnych porach dnia i 

rozmaitych okolicznościach. Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa jest i pozostanie zawsze 

kamieniem węgielnym naszego poglądu na świat, naszych nadziei i tęsknot wieczystych. 

2. Wniebowstąpienie. 

W czterdziestym dniu po swym zmartwychwstaniu poprowadził Zbawiciel swych apostołów na 

Górę Oliwną. To samo miejsce, które było świadkiem Jego krwawego potu i śmiertelnych 

zapasów, będzie teraz świadkiem największego triumfu Chrystusa. Z Góry Oliwnej bowiem 

wzniósł się Jezus do nieba wobec gromadki swych uczniów, którym w tej chwili jasno 

unaoczniły się słowa Mistrza, niedawno wypowiedziane do uczniów z Emaus: "Czyż nie 

potrzeba było, aby Chrystus cierpiał i tak wszedł do chwały swojej?" /Łk 24, 25/. I dla nas 

również nie ma innej drogi do nieba, jak tylko przez miłość uznojoną pracą i cierpieniem. 

3. Zesłanie Ducha Świętego. 

"A ja na was zsyłam obietnicę Ojca mego. Wy przeto pozostańcie w mieście, dopóki nie 

będziecie obleczeni mocą z wysokości" /Łk 24,49/. Posłuchali apostołowie nakazu 

Chrystusowego, trwając zgodnie w Wieczerniku na modlitwie razem z Maryją, Matką Jezusa. 

Jej ufność, żarliwość w modlitwie i przykład trwania w oczekiwaniu Obietnicy, była dla 

apostołów porywającą zachętą. 

Tę postawę ufnej i pokornej wytrwałości nagrodził hojnie Duch Święty zstępując na apostołów 

po 10 dniach wspólnej modlitwy - nowenny. 

4. Wniebowzięcie  Najświętszej Maryi Panny. 

Ilekroć myślimy o chwalebnym Wniebowzięciu Maryi z duszą i ciałem Jej przeczystym, 

zatrzymujemy się najpierw przy Jej pięknej, szczęśliwej i świętej śmierci. Nie była to agonia, 

walka i cierpienie, lęk i wyrzuty sumienia. Było to zaśnięcie Matki na Sercu Syna. Był to 

zachwyt utęsknionej miłości Niepokalanego Serca Bożej Rodzicielki. Prosimy Maryję dla siebie 

o podobny koniec szczęśliwy, o śmierć w czystej ku Bogu miłości, bo to nam jedynie zapewni 

nasze wniebowzięcie śladami ukochanej Matki. 

5. Ukoronowanie  Najświętszej Maryi Panny. 
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Nie sposób wyobrazić sobie i zrozumieć ten bezmiar radości i szczęścia, jaki ogarnął 

Najświętszą Dziewicę z chwilą, gdy stanęła "twarzą w twarz" w obliczu Trójcy Przenajświętszej. 

Im dusza bardziej pogłębiona świętością i bliżej zjednoczona z Bogiem, tym więcej czerpie z 

oceanu życia wiekuistego. Dusza Maryi najbliższą była Bogu po duszy Chrystusowej, to też i 

niebo tej istoty wybranej przewyższa chwałę wszystkich świętych i hierarchie anielskie. 

ABBA OJCZE... 

Wstęp 

Nauczeni przez Chrystusa błagamy Cię, Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj nas: 

Wysłuchaj nas, Ojcze.  

1. Daj nam chleba codziennego, abyśmy o niego zatroskani, nie zapomnieli o Chlebie 

Eucharystycznym /o Komunii świętej/. 

Wysłuchaj nas, Ojcze. 

2. Odpuść nasze winy, grzechy, zaniedbania, abyśmy trwali przed Tobą w pokornym 

usposobieniu. 

Wysłuchaj nas, Ojcze. 

3. Naucz nas przebaczać, abyśmy wznieśli się ponad nasze uczucie zemsty, odwetu, zawiści i 

nienawiści i miłowali bliźnich według Bożego Serca. 

Wysłuchaj nas, Ojcze. 

4. Broń nas od pokus alkoholizmu, używania człowieka na sposób rzeczy, oraz od zagrożeń 

laicyzacji. 

Wysłuchaj nas, Ojcze. 

Modlitwa jest to obcowanie z Bogiem. Jest to obcowanie z Ojcem Najlepszym i miłującym, który 

czeka na nasze serca. Rodzicom tak bardzo zależy na miłości dzieci. Bóg jest naszym Ojcem, 

dlatego, że każdą duszę powołuje do istnienia osobnym, pełnym miłości aktem stwórczym, a 

także i przede wszystkim dlatego, że każdemu z nas udziela Swego własnego życia Bożego - 

łaski uświęcającej. Bóg jest naszym Ojcem. Chrystus mówił o tym wiele razy, także wtenczas, 

gdy rzekł: "Gdy się modlicie, mówcie: "Ojcze nasz...". Spróbujmy w świetle tych słów odmawiać 

różaniec. 

1. Zwiastowanie. 

Nikt nie mógł przypuszczać, że dzieło odkupienia dokona się w taki sposób. Bo nikt nie odważył 

się pomyśleć, że Bóg - ten straszny Jahwe, Starego Przymierza -tak umiłował świat, że Syna 

Swego Jedynego dał...Jedna Maryja miała jakieś tego przeczucia, gdy wybrała czystość. 

2. Nawiedzenie 

Bóg przyjmuje Jana Chrzciciela, za syna, udzielając mu łaski. Podobnie jest z nami: w chwili 

udzielania łaski Bóg prawdziwie nas rodzi, daje nam coś z siebie, A Maryja zawsze gra w tym 
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wielka rolę. 

3. N a r o d z e n i e 

Jedyny Syn Boży znalazł się między nami. Bóg odtąd patrzy na świat, na wszystko, poprzez 

Niego. Bóg pierwszy odezwał się do nas "Dziecko". My możemy i musimy powiedzieć Mu 

"Ojcze". 

4. O f i a r o w a n i e 

Chrystus - małe dziecię ludzkie uczące się mówić, pierwszy raz na ziemi mówi do Boga 

"Ojcze". A mówi tak w imieniu wszystkich, bo jest Głową, Królem wszystkich. Dziecię Jezus 

mówiło do Ojca także w naszym imieniu. 

5. O d n a l e z i e n i e. 

"Potrzeba, abym był w sprawach Ojca Mego". Sprawy Ojca naszego... Jakie to są sprawy? 

Chwała Boża, Kościół, szczęście wieczne każdego człowieka. Trzeba nam w tych sprawach 

być. Nie można pozwolić sobie w stosunku do Niej na obojętność. 

1. W Ogrójcu. 

"Ojcze, nie moja, ale Twoja niech się stanie wola1.1 Choćby wola Boża była najtrudniejsza - 

zawsze jest to wola Ojca, miłującego Ojca. Trzeba ufać woli Bożej. 

2. Biczowanie 

Na tych, którzy Go męczą, Chrystus patrzy, jako na dzieci Ojca, jako na tych, którzy zawsze 

mogą stać się dziećmi Ojca. Może i oni kiedyś powtórzą za Nim z całego serca: "Ojcze nasz...". 

Chociaż teraz Go biczują. Podobnie  Chrystus patrzy i na nas. 

3. Koronowanie cierniem 

"Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią". » . Nie wiedzą, że jesteś Ojcem, naszym 

wspólnym Ojcem. Gdyby wiedzieli, nie męczyliby tak okrutnie swego Brata. Jeśli nie mówimy 

do Boga "Ojcze", stajemy się zdolnymi do popełnienia wszelkiego zła. 

4. Dźwiganie  Krzyża 

Wszystko czyni, wszystkiemu się poddaje z miłości. A przecież nie trzeba "aż tego". Ale On nie 

chce zadowolić się minimum... - spowiedź raz do roku, oficjalna wizyta niedzielna w kościele, 

to, co najkonieczniejsze. Delikatność miłości wymaga czegoś więcej. 

5. Ukrzyżowanie 

"Ojcze, w ręce Twoje...". Ale Ojciec ukrywa się. Jak może w ostatniej chwili tak Go 

doświadczyć? Prawdziwa miłość nie troszczy się zbytnio o to, jak Bóg nas traktuje. Ważne jest, 

jak my Boga traktujemy, czy z ufnością składamy wszystko w Jego ręce. 

1. Zmartwychwstanie 
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Teraz już wszyscy możemy mówić: "Ojcze". Radość wielkanocna to radość dziecięca, radość 

dzieci Bożych, radość uśmiechniętej twarzy naszego Ojca. "Ojcze" woła w nas głos łaski. A jeśli 

łaski nie ma, zawsze może być, jeśli tylko chcemy. 

2. Wniebowstąpienie 

Siedzi po prawicy Ojca. "Idę do Ojca Mego i Ojca waszego". Z jaką radosną dumą wymawia 

Chrystus te słowa: "Dałem wam Ojca, nie zostawiam was sierotami", jakimi byliście, gdym 

przyszedł. 

3. Zesłanie  Ducha Świętego. 

A że jesteście synami, zesłał Bóg Ducha Syna Swego w serce wasze wołające: "Abba - Ojcze". 

Ojciec zesłał nam tę samą Miłość, którą miłuje Słowo Przedwieczne. Zostaliśmy włączeni do 

Rodziny Trójcy Przenajświętszej. 

4. Wniebowzięcie 

Maryja - najmilsze, najlepsze dziecko Boże,. Można nawet powiedzieć, że dziecko 

rozpieszczone, które robi 2 Ojcem, co chce. Ale nie umie chcieć czego innego, niż Ojciec. 

5. Ukoronowanie  Maryi 

Jesteśmy także dziećmi jednej Matki. Maryja jest nową więzią Boga z nami, nową racją Jego 

Ojcostwa. Przez Nią jeszcze raz stajemy się braćmi Chrystusa - Syna Bożego. Umocnij nas, 

Jezu.  

1. Umocnij chwiejną naszą wolę, abyśmy się nie zniechęcali brakiem stałości, lecz cierpliwie 

znosili siebie. Umocnij nas, Jezu. 

2. Wlej w nasze serca i umysły nową otuchę, abyśmy osłabieni upadkami, dźwigali się z 

grzechów i nałogów mocą Twego powstania z martwych. Umocnij nas, Jezu. 

3. Oświeć naszą świadomość pogrążoną w fałszywej rozpaczy, braku Twego przebaczenia, 

abyśmy widząc krzyż, przeżyli na nowo Twoje Miłosierdzie i przebaczenie. Umocnij nas, Jezu. 

4. Dodaj otuchy tym, którzy upadli i pogrążyli się w rozpaczy z' powodu ogromu swoich 

przewinień, aby wierzyli w Twą dobroć. Umocnij nas, Jezu. 

5. My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Wysłuchaj wołających z dna naszej 

słabości. Umocnij nas, Jezu. 

Może to będzie ci pomocą w modlitwie różańcowej... Mój Boże, jestem tak bardzo słabym 

człowiekiem, nie spodziewaj się po mnie wiele... 

RÓŻANIEC CZŁOWIEKA SŁABEGO 

Przychodzimy do Ciebie Jezu, słabi, udręczeni, przygnębieni. Przychodzimy z bagażem 

naszego życia i ranami, które nam zadaje codzienność. 



20 

 

CZĘŚĆ  I  -  RADOSNA 

1. Zwiastowanie. 

wprawia nas w kłopot Swoim zaufaniem. Powierza w nasze nieudolne ręce rzeczy tak wielkie i 

święte: duszę, łaskę, Siebie. Przebacza nam wciąż na nowo popełnione grzechy, nie wspomina 

ich nigdy. Nigdy nie po -wie: "Wiem, że za godzinę będzie to samo". Maryi powierzył najwięcej. 

Ona też była zakłopotana, ale przyjęła to Jego zaufanie: "Oto ja służebnica Pańska". Jedyne 

wyjście dla nas - to taka postawa jak Jej. 

2. Nawiedzenie. 

Maryja zaniosła Łaskę Janowi. Wielka to sztuka niczego się nie spodziewać po sobie, a 

wszystkiego po łasce. Nie trzeba Bogu ciągle powtarzać: "Jestem słaby, nie mogę, nie zdołam". 

On wie o tym lepiej niż my. Ale spodziewa się wszystkiego po łasce w tobie. 

3. Narodzenie 

Słaby człowiek - Syn Boży oblókł się w słabego człowieka. Zupełnie takiego jak ja... I odtąd już 

jakoś inaczej patrzymy na naszą słabość: z pełnym szacunkiem i nadzieją. Jeśli Bóg się jej nie 

boi, to i my nie powinniśmy się bać, ani się nią przygnębiać. Jest ona naszą wielką szansą. 

4.Ofiarowanie 

Mój Boże, nie spodziewaj się po mnie wiele. Nie jestem stworzony do wielkich ofiar. Ale do 

takiej ofiary ubogiego - dwa gołąbki, jeśli nie masz więcej. To wystarczy. Byle dać jako dowód 

miłości tyle, na ile cię stać. 

5.Odnalezienie 

Jestem tylko słabym człowiekiem, nie chowaj się przede mną Boże, bo się zniechęcę i odejdę 

od Ciebie. Choćbyś powiedział, że odchodzisz, zawsze będziesz Mnie szukał. Choćbyś 

powiedział, że szukasz czego innego, spokoju, szczęścia, miłości. Ale tym wszystkim Mnie 

będziesz szukał, bolejąc i narzekając, boś słaby.  

1. Konanie w Ogrójcu. 

Jesteś słabym człowiekiem. Popatrz jak wygląda słaby człowiek w Ogrójcu. Drżący, zlany 

potem, pełen lęku. W najgorszej nawet słabości można mówić sercem te słowa: "Nie moja, ale 

Twoja niech się dzieje wola. Co nie znaczy wcale, że się czuje do tej woli entuzjazm, 

ochotę...Ale się jej chce i wtedy słabość staje się mocą. 

2. Biczowanie. 

Ciało obarczone bezmiarem cierpienia, serce szarpane nienawiścią. Nie chodzi o to, aby 

wszystko wytrzymać bez lęku w pozie bohatera, ale o to, by wśród tego wszystkiego zachować 
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pogodne, miłujące serce bez goryczy. 

3. Koronowanie cierniem. 

Nie jestem nawet pewien, czy Cię kiedyś nie zdradzę, Panie, jak Piotr. Zbyt jestem słaby i 

lękliwy, aby walczyć. Boję się walki, za wszelką cenę wygodnego chcę pokoju. Więc może 

kiedyś ulegnę. Bylebym nie był Judaszem, czyli tym, który nie potrafi uwierzyć w Miłosierdzie. 

4. Dźwiganie  krzyża. 

Nie mów tak - "jestem tylko słabym człowiekiem". Nie udźwignę tego. To dla mnie za ciężkie. 

Upadnę. To upadaj, nie szkodzi, bylebyś ani na krok nie oddalił się od Jezusa, idącego na 

Kalwarię. Nie znasz ani swojej słabości, ani Jego mocy. 

5. Ukrzyżowanie 

Chociaż umarłeś dla mnie na krzyżu - wcale nie stałem się przez to ani mocny, ani święty. Nie 

czuję przynajmniej nastawienia: raczej śmierć niż grzech... Czyżby więc na próżno.. 

.Pozostałeś słaby, ale dzięki tej śmierci w każdej chwili możesz stać się mocny i święty. Jeśli 

zechcesz. A to pozostawiam twojej miłości. 

1. Zmartwychwstanie. 

Słaba jest moja wiara, Panie. A Tomasz: Ten człowiek o słabej wierze, zostawił mi świadectwo: 

Widziałem, dotykałem. Zmartwychwstał Pan i "Bóg mój". Uwierz jemu - powiem ci - bo było mu 

tak samo trudno, jak tobie. 

2. Wniebowstąpienie. 

Gdybyś chodził po ziemi... Gdybym mógł Cię widzieć i słyszeć, dotykać... Jakiż bym był silny. 

Ale cóż odszedłeś do nieba. Pytanie, czy nie byłbym wtedy jednym z faryzeuszy, albo 

obojętnym przechodniem w tłumie. To już lepiej teraz i nie widzieć, ani wiedzieć, męczyć się - 

ale nie być obojętnym. 

3. Zesłanie Ducha Świętego. 

Jestem słaby, to wykręt. Nie ma już ludzi słabych od chwili, gdy Duch zstąpił w jeżykach 

ognistych. Bo każdy ma na swoje usługi Jego pomoc. Chyba, że nie chce z niej korzystać, nie 

chce przestać na siebie liczyć. Wtedy pozostaje słabym. 

4. Wniebowzięcie. 

To głównie nasze ciało jest przyczyna słabości, tyle wymaga starań, takie stawia żądania. Żeby 

nie ono.. Bóg ciałem nie gardzi i nie ma do niego pretensji. Nie mówi: "kocham twoją dusze, a 

nienawidzę twego ciała", ale mówi: "kocham ciebie". Ciało nasze karmi się rzeczywiście 
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Nieśmiertelnością przez Eucharystie. Dojrzewa do uwielbienia. 

5. Ukoronowanie w chwale. 

Bóg wie dobrze, że jesteśmy słabi jak dzieci. Dlatego dał nam Matkę. Za każdym razem, gdy 

zbiera się nam na utyskiwanie nad nasza słabością - lepiej udajmy się do Niej.  

 

RÓŻANIEC  A  EUCHARYSTIA 

1. Zwiastowanie. 

Anioł Gabriel zwiastował Maryi Wcielenie Syna Bożego. Jest to początek tej samej drogi, u 

kresu której stoi Tabernakulum, drogi - Miłosierdzia i Miłości Bożej. Pan Jezus chce być w 

Najświętszym Sakramencie dla wszystkich, ale jest, niestety, tylko dla tych, którzy uwierzyli. 

2. Nawiedzenie. 

Maryja nawiedza Elżbietę, a ukryty w Niej Jezus oczyszcza z grzechu św. Jana. Jaka radość po 

Komunii św. stykać się z ludźmi. Chrystus, który jest w nas, promieniuje na nich wtedy nawet, 

gdy o tym nie myślimy. Nie przeszkadzajmy Mu. 

3. Narodzenie 

Witaj, Prawdziwe Ciało, narodzone z Maryi Dziewicy. Najświętszy Sakrament ma wiele 

podobieństwa do Dzieciątka Betlejemskiego: kruchość, 'zależność od innych. Dajmy Mu 

najdelikatniejszą miłość, odgadującą każde Jego pragnienie, którego nie może przecież 

wypowiedzieć, dajmy MU Miłość Maryi. 

4.Ofiarowanie. 

Maryja ofiarowała Dzieciątko Jezus Bogu - Ojcu. Chrystus jest z nami także po to, byśmy mogli 

Go dawać Ojcu Niebieskiemu, jako nasz dar. Bo cóż mamy swojego? Klęcząc przed 

Tabernakulum, widzimy, jak marne są uczynki nasze, prace, cierpienia. Tylko On może być 

darem godnym Boga. . 

5.Odnalezienie 

Nie musimy szukać Jezusa przez trzy dni... w niepokoju i trwodze. Wystarczy, że wejdziemy do 

kościoła, zobaczymy czerwone światełko przed Tabernakulum: już Go mamy. Jak radosny dla 

Maryi był moment odnalezienia Syna, tak radosne powinno być dla nas nasze nawiedzenie 

Najświętszego Sakramentu. 

1. Konanie w Ogrójcu. 

Przed kilku godzinami w Wieczerniku Chrystus, dokonał najwyższego aktu niepojętej miłości: 
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ustanowił Najświętszy Sakrament, a teraz w Ogrójcu zobaczył jak ta miłość zostanie przyjęta. 

Nic tak nie boli, jak zdeptanie naszej miłości. A jednak nawet wtedy nie wolno w niej ustawać. 

2. Biczowanie. 

Ciało Chrystusa zrodzone z Maryi zostało oddane ludziom. Cóż z Nim zrobią? Zamienią w 

jedną krwawą ranę. A każda z tych ran woła o przebaczenie, o zbawienie dla nich. Ten tylko 

bluźni Eucharystii, kto zbliża się do Niej z nienawiścią w sercu. Tak, ten najgłębiej jednoczy się 

z Nią, kto miłuje wszystkich. 

3. Ukoronowanie cierniem. 

Chrystus także Swoje Ciało Eucharystyczne wydał na szyderstwo i wzgardę. Jakże jest 

sprofanowane, ileż spotyka się obojętności. Maryjo, pomóż mi w tej chwili w różańcu 

wynagrodzić tę obojętność miłością serca. 

4. Dźwiganie krzyża. 

Chrystus w dźwiganiu krzyża był zupełnie sam. My na naszej drodze krzyżowej mamy pokarm, 

którym się krzepimy, który umacnia nasze siły. Dlatego właściwie nigdy nie może być nam 

beznadziejnie ciężko. „Przy Tobie krzyż traci ciężar”. 

5. Ukrzyżowanie. 

Chrystusa w Eucharystii nie bolą wprawdzie rany. Chrystus nie cierpi i nie umiera, ale trwa w 

najwyższym akcie miłości do Ojca i ludzi, jakim było oddanie dla nich życia. Jeśli chcemy się z 

Nim jednoczyć, w sercach naszych musi być podobna miłość, inaczej będziemy od Jezusa 

daleko 

l. Zmartwychwstanie. 

W Najświętszym Sakramencie jest Chrystus Zmartwychwstały, Zwycięzca śmierci. Kiedy Go 

przyjmujemy w komunii św. . On zwycięża w nas śmierć.  Im więcej Komunii św.,  tym więcej 

przybywa nam życia, przeciwko któremu - cóż może śmierć ciała? 

2. Wniebowstąpienie 

"Opuszczam świat i idę do Ojca". Ale powiedział także: "Nie zostawię was sierotami. Jestem z 

wami do końca świata". Odszedł, a jednak pozostał. Panie, Swoją obecnością w Eucharystii 

łączysz niebo z ziemią, bo jesteś w niebie i pośród nas. W Komunii świętej karmimy się Twoją 

chwałą. 

3. Zesłanie  Ducha  Świętego. 

W momencie, gdy na apostołów zstąpił ogień Ducha Świętego, narodził się Kościół - nasz dom 
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i nasza Matka. Ja jestem żywym człowiekiem, członkiem tego Kościoła, tym bardziej żywym, 

tym więcej, owocującym im żyję Eucharystią. 

4. Wniebowzięcie M a r y i 

Maryja w ostatnich latach swego życia karmiła się Eucharystią. Chwała Eucharystii z Niej 

promieniuje, gdy teraz idzie do nieba. I nas każda chwila przed Tabernakulum, każda Komunia 

przemienia, przygotowuje do zmartwychwstania. 

5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową świata. 

Maryja jest Wszechpośredniczką łask. Każda Komunia święta, każda adoracja przechodzi 

przez Jej ręce i Serce. Ustawicznie czuwa nad Swoim Synem. Dlatego Maryję zawsze można 

znaleźć przy Tabernakulum, gdzie wspomaga naszą miłość.   

 

RÓŻANIEC 
Wstęp 

O dobroć Twą proszę, o dobroć, bez której nie może być mej odmiany duchowej. Proszę Cię. 

Jak o odmianę pogody i po stokroć więcej proszę Jak o odmianę niepomyślnego losu życia i po 

wielokroć więcej proszę. Jak o odmianę nadwątlonego zdrowia jeszcze goręcej proszę. Jak o 

odmianę chleba czarnego, mieszkania lichego i jeszcze serdeczniej proszę... Zechciej okazać 

zmiłowanie, bom grzeszny i bardzo bezradny i bardzo bezsilny. Kolanami zgiętymi proszę-. 

Rękami załamanymi proszę. Sercem skruszonym proszę. 

TAJEMNICE RADOSNE 

1. Zwiastowanie. 

Najlepszy użytek ze swej wolności robi człowiek wtedy, gdy mówi Bogu - T A K. Niestety już na 

samym początku swej historii człowiek powiedział Bogu: NIE. Dlatego potrzebne było 

Zwiastowanie, bo Maryja w imieniu rodziny ludzkiej mogła powiedzieć Bogu: Oto ja, Służebnica 

Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. 

2. Nawiedzenie. 

Chrystus chciał, jak każdy człowiek począć się i rozwijać w łonie swojej Matki. Dlatego mogła 

powiedzieć Elżbieta do Maryi: Błogosławionaś Ty miedzy Niewiastami i błogosławiony Owoc 

Twojego łona. Na te słowa Maryja wyśpiewała swoje Magnificat. Już wiedziała bowiem wtedy, 

do czego posłuży dojrzewające w Niej ciało Boga - Człowieka. 

3.Narodzenie. 
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Syn Boży, przychodząc na świat, nie wziął sobie za rodziców ludzi bogatych: arcykapłanów, 

królów, czy bankierów. Więcej - zgodził się na to, aby nie było dla Niego miejsca wśród ludzi. I 

dlatego narodził się w stajni. 

4. Ofiarowanie. 

Tutaj droga prowadziła do świątyni. Małe Dziecko stawiano przed Boga, aby uznać suwerenne 

prawa Stwórcy do wszystkiego, cokolwiek istnieje na świecie, choćby to było tak wielkie jak 

Pierworodny wszelkiego stworzenia, i tak małe jak miesięczne niemowie. 

5. Znalezienie. 

Najłatwiej jest Boga znaleźć w świątyni. Tutaj jest Jego dom., gdzie czeka na spotkanie z nami. 

Zastawia obficie stół, aby nakarmić nas Komunia Słowa i Ciała, ponieważ nie samym chlebem 

żyje człowiek. Ale niektórzy szukający Boga nie potrafią Go w świątyni dostrzec. Przychodzą 

głodni i wracają do domu głodni. 

 

TAJEMNICE   BOLESNE 

1. Ogrójec. 

Chrystus klęczał w Ogrójcu w przeddzień swojej! śmierci i tak się modlił: "Niechaj odejdzie ode 

mnie ten kielich męki". Ale Ojciec tej modlitwy nie spełnił. Wówczas z ust Chrystusa padły 

słowa: "Nie moja, ale Twoja niechaj się stanie wola". To było TAK bardzo trudne. Do tego 

stopnia, że gdy je Chrystus wypowiedział, na Jego czole pojawiły się krople potu. 

2.Biczowanie. 

Słowo stało się Ciałem jedynie po to, by Syn Boży mógł w nim przeżyć ludzkie życie. Aby 

zakosztował smaku ludzkiej woli i pokazał, którędy idzie się do Królestwa. A przede wszystkim, 

by cena swojej męki wyrównał niespłacalne rachunki Bożej sprawiedliwości. 

3. Cierniowa korona. 

Chrystusowi dawano złotą koronę, kiedy chlebem nakarmił ludzi głodnych. Ale On tej korony 

nie przyjął. Powiedział bowiem: "Królestwo moje nie jest z tego świata". Przyjął natomiast bez 

oporu koronę cierniową. I króluje w niej już dwa tysiące lat. I do końca czasów nikt Mu jej z 

głowy nie straci. 

4. Droga krzyżowa. 

Ta droga jest najboleśniejsza w świecie. Wybrał ją Najlepszy Ojciec dla Najlepszego Syna, i 

Syn nią poszedł posłuszny aż do śmierci. Bo powiedziała "Moim pokarmem jest czynić wolę 

Ojca". Jest to zresztą jedyna droga, która prowadzi do chwały. 
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5. Ukrzyżowanie. 

Jeśli już znalazło się Boga w świątyni, to po to, aby zabrać Go ze sobą do swojego Nazaretu i z 

Nim dzielić brzemię swego krzyża. I owszem - być z Nim przybitym do krzyża, jak Paweł. 

Uczeń bowiem nie może być nad Mistrza. W ten sposób każdy staje się swoim własnym zba-

wicielem w cieniu Ukrzyżowanego. I to jest znalezienie wtóre. 

TAJEMNICE  CHWALEBNE 

1. Zmartwychwstanie. 

Tutaj już "T A K" wypowiadać się nie musi. Jeśli już bowiem została wyrażona zgoda na to, by 

ziarno zostało wrzucone w ziemię i obumarło, to zgoda na jego rozkwit jest już tylko prostą 

konsekwencją. Trzeba tylko poczekać cierpliwie od piątku do wielkanocnego poranka. 

2. Wniebowstąpienie. 

Ludzkie ciało w Chrystusie stało się Bożym Ciałem. Dlatego musiało dostąpić chwały 

Wniebowzięcia. A-le, że Chrystus przyjął nas za braci, dlatego żegnając się z nami, powiedział: 

"Idę przygotować wam miejsce, abyście byli tam, gdzie ja jestem. 

3. Zielone Święta 

Apostołowie nie bardzo wiedzieli, czy królestwo Izraela i królestwo Boże to jedno i to samo. 

Dlatego Chrystus im powiedział, że będzie dla nich dobrze, jeśli On od nich odejdzie. 

Przeszkadzało im bowiem jego człowieczeństwo. Dopiero Duch święty otworzył im oczy, że 

stali się świadkami tego, czego dotąd nie rozumieli. Świadkami aż do męczeństwa. 

4. Wniebowzięcie. 

W punkcie, gdzie kończy się droga na Kalwarię, zaczyna się droga do nieba. Ponieważ Matka 

Boża poszła z Synem tamta, więc i ta stanęła przed Nią otworem. My także będziemy mieli 

swoje wniebowzięcie, jeśli swój krzyż doniesiemy do końca. 

5. Ukoronowanie. 

Jest jeszcze znalezienie trzecie, po którym nie może być już zgubienia. To, które spełniło się na 

Maryi. Wniebowziętej. Ukoronowało ono wszystkie tajemnice Jej życia. Wszystko, co było w 

Niej zakryte, tutaj ukazało się twarzą w twarz w majestacie uszczęśliwiającego Boga. 

 

 

RÓŻANIEC POMOCNIKÓW MARYI MATKI KOŚCIOŁA... 

Bądź z nami w godzinie naszego konania. Bądź z nami w godzinie naszego cierpienia: gdy nas 
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krzywdzą ci, których uważaliśmy za przyjaciół. Bądź z nami w godzinie naszego nieszczęścia: 

gdy my kogoś krzywdzimy, abyśmy potrafili uznać swoją winę i starali się naprawić wyrządzone 

zło. Bądź z nami we wszystkich chwilach życia, teraz i w godzinę naszej śmierci, abyśmy nieśli 

pomoc w rozszerzaniu Królestwa Twego Syna w rodzinach, miejscach pracy, odpoczynku 

życia. Abyśmy byli świadkami Jezusa, spraw to Maryjo. 

CZĘŚĆ I – RADOSNA 

1 . Z w i a s t o w a n i e. 

Służenie, posługiwanie Chrystusowi całą osobowością i ciałem: "Ecce Ancilla Domini". 

2. N a w i e d z e n i e. 

Czynna pomoc bliźniemu: Zaniosę innym Chrystusa w sobie. 

3. N a r o d z e n i e. 

Ubodzy pastuszkowie - pomoc. . .obecnością, Mędrcy - złożyli jeszcze dary. Posługa według 

możliwości... 

4. O f i a r o w a n i e. 

Złożyli na Świątynię dar ubogich. To było wszystko, co mogli dać z rzeczy materialnych. - 

Przynieśli tam jeszcze nieskończenie większy Dar: Jezusa. Oby na ten Dar było nas zawsze 

stać. 

5. Z n a l e z i e n i e. 

Znalezienie SŁOWA. Posługa Słowa. - Abyśmy u mieli z Nim być wszędzie, gdzie wola Ojca 

nakaże. 

CZĘŚĆ II – BOLESNA 

1. Modlitwa w Ogrójcu. 

Ciężar Ofiary...Matko cierpiącego Jezusa, pomóż kapłanom klęczącym w Ogrójcu swego życia, 

powiedzieć Ojcze, nie moja, ale - Twoja wola... 

2. Biczowanie. 

Ewangelia nie pisze, czy byłaś przy tym obecna... Ale na pewno odczuwałaś każdy cios. - 

Naucz odczuwać każdy cios - przeżywany przez Kościół. 

3. Koronowanie cierniem. 

Ciernie, ból. - Wspierajmy Głowę Kościoła modlitwą. Dziewico Wspomożycielko, bądź 
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Wspomożycielką dla Jana Pawła II. 

4. Niesienie krzyża. 

Jak tylko zaszłaś Mu drogę, Matko - zaraz znaleźli się pomocnicy. Stań na krzyżowej drodze 

każdego kapłana, aby znaleźli się ludzie, którzy go będą wspierali. 

5. Śmierć na Krzyżu. 

Z krzyża - dałeś Matkę pierwszemu Biskupowi, który Ją przyjął...W Nim.- dałeś Ją wszystkim 

Następcom Apostołów... 

CZĘŚĆ II – CHWALEBNA 
 

1. Zmartwychwstanie. 

Pośpieszyły do Twojego grobu z posługą i stały się świadkami Twego triumfu... Nie 

rezygnujemy z postawy pomocy nawet wtedy, gdy wydaje się, że wszystko skończone. 

2. Wniebowstąpienie. 

Tyś odszedł do Ojca - ale pozostałe! w Kościele. Została i Ona w Nim. I będzie w Nim obecna 

tak, jak była obecna we wszystkich tajemnicach Twojego ziemskiego życia. 

3. Zesłanie Ducha  Świętego. 

Od początku jesteś Matką Kościoła... Z nimi trwałaś na modlitwie... Byłaś i przy nowym zesłaniu 

Ducha Świętego. Wtedy - uroczyście ogłoszono Cię Matką Kościoła. Matka daje życie i 

wychowuje je, troszczy się o nie... Odpowiedzialność za Kościół, do której wezwał świeckich 

Sobór Watykański II - to twoje posłannictwo. Chcemy być Twoimi pomocnikami. 

4. Wniebowzięcie. 

Wniebowzięta - nie może już posługiwać osobiście Chrystusowi, żyjącemu w Kościele; 

potrzebuje pomocników, którzy będą przedłużeniem Jej Rąk... 

5. Ukoronowanie  Maryi. 

W życiu ziemskim - razem; w męce - razem. Potrzebna była jeszcze ta korona triumfu, aby 

zjednoczenie z Chrystusem było pełne. Matko, z Nieba -pomagaj  do pełnego zjednoczenia z 

Chrystusem Kościołowi, który jeszcze jest w  drodze. 
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R    O    Z    M    Y    Ś    L    A   N    I    A 

PRZY ODMAWIANIU RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO  

/dla dzieci/ 

CZEŚĆ I – RADOSNA 

PRZY ŻŁOBKU 

1. Zwiastowanie. 

Najświętsza Panienka Maria pokornie modli się rano.  

Wtem domek nazaretański napełnia jasność świetlana.  

W jasności Archanioł Gabriel, Trójcy Przedwiecznej Wysłaniec  

Oznajmia Świętej Dziewicy, że Boga Matka się stanie  

Jak Ty Najświętsza Panienko modle się rano. gdy wstanę,  

bo przede wszystkim w modlitwie BÓG wielkie, łaski nam daje. 

1 Ojcze nasz... 10 Zdrowaś Mario... 1 Chwała Ojcu... 

/modlitwę odmawiamy przy każdej tajemnicy/ 

2. Nawiedzenie. 

Długa, męcząca jest droga, lecz Niebios Pani nie baczy. 

na trudy, śpieszy, by pomóc Elżbiecie świętej w jej pracy. 

Jakby anieli sprzed stóp Jej pousuwali kamienie,  

nie czuje niewygód, cała pomocy zdjęta pragnieniem. 

Naucz mnie Święta Panienko, choć nieraz ochoty nie mam,  

zawsze serdecznie i szybko z pomocą śpieszyć drugiemu. 

3. Narodzenie Pana Jezusa. 

W cichą, zimną noc jasną, kochając ludzi najszczerzej,  

w Betlejem, w biednej stajence przychodzi na świat Pan Jezus. 

Zbudzeni aniołów śpiewem pasterze doń przybywają,  

i gwiazda prowadzi królów z dalekich, nieznanych krajów. 

Uklękam i ja przy Żłobku i modlę się najgoręcej:  

racz przyjąć Maleńki Jezu i pobłogosław me serce. 

4. Ofiarowanie Pana Jezusa. 

Maria i Święty Opiekun pierwszy raz Bożą Dziecinę  
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zanoszą do Jerozolimy, do starodawnej świątyni. 

Najświętsza Panienka składa zwykłą ubogich ofiarę:  

bielutkich, ślicznych gołąbków jedną, wybraną parę. 

Naucz mnie Jezu, cierpienia znosić spokojnie dla Ciebie,  

składać je Bogu w ofierze jak Matka Boża gołębie. 

5. Znalezienie Pana Jezusa. 

Dwunastoletni Pan Jezus jest w święta w Jerozolimie.  

W drodze powrotnej Rodzice spostrzegli, że im gdzieś zginął. 

Szukają ciężko zmartwieni i w trzecim dniu wczesną porą  

znaleźli Dziecię w świątyni pośród uczonych doktorów. 

Gdybym miał kiedyś nieszczęście przez grzech Cię Jezu utracić,  

znajdę Cię zawsze w kościele, gdzie mi w Spowiedzi przebaczysz. 

 

CZĘŚĆ II – BOLESNA 
POD KRZYŻEM 

1. Modlitwa w Ogrójcu. 

Noc ciemna. Ani gwiazdeczki. Pan Jezus w Ogrójcu klęka. 

 Do swego Ojca w niebiesiech modli się długo przed męką. 

Chce cierpieć ażeby Bogu za winy ludzkie nagrodzić,  

i przez Anioła wzmocniony do swoich wrogów wychodzi. 

Modlitwa daje nam radości słabość w męstwo przemienia, 

daje nam siłę i spokój na chwile walk i cierpienia. 

2. Biczowanie Pana Jezusa. 

Pojmali Pana i wiodą przed sad Piłata Poncjusza,  

a ten, choć winy nie znalazł, biczować każe Jezusa. 

Cierpi Pan Jezus okrutnie znikąd nie mając pociechy...  

Kto Go tak strasznie biczuje?  

Czy ludzie? Ludzie przez grzechy! 

Serce me ściska żal wielki, litość serdeczna i trwoga:  

wiec to, co człowiek źle robi, tak boli, rani tak Boga?! 

3. Cierniem ukoronowanie. 

Skronie najświętsza oplotła bolesna z cierni korona,  

szatę Mu dali szkarłatną, zamiast berła - trzcinę ma w dłoniach. 

Lecz Pan nasz znosi to wszystko pokorny, słodki i cichy,  
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ażeby Boga przebłagać za złości ludzkie, za pychę... 

Wiec chociaż cierpi ogromnie ani się słowem nie skarży.  

O dobry Jezu, przenigdy, za nic Cię nie chce obrazić! 

4. Niesienie krzyża. 

Bierze Pan Jezus krzyż ciężki na swe zbolałe ramiona,  

Trzy razy pod nim upada, lecz nie wypuszcza go z dłoni. 

Nareszcie Szymon z Cyreny z pomocą śpieszy nieśmiałą,  

A Weronika ociera twarz Pana chustą swą białą. 

Z Matką Najświętszą na drodze Twojej krzyżowej stoję,  

Pragnę Cię Jezu pocieszyć przez dobre uczynki moje. 

5. Ukrzyżowanie. 

Przybity na krzyż - umiera. Przed tym uczniowi, co stoi  

Pod krzyżem, Matkę wskazując mówi: „Synu, to Matka jest twoja”. 

TO SYN TWÓJ - mówi do Matki, zdając Jej tymi słowami,  

Choć przez złość ludzką umiera, opiekę wieczną nad nami. 

Umarł. Najświętsza Ofiara na krzyżu się dokonała.  

W grób nowy, w skale wykuty złożono Pańskie Ciało. 

Część III – CHWALEBNA 

W BLASKACH CHWAŁY 

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. 

Lecz dnia trzeciego o świcie, w oczach strzegących żołnierzy,  

Anioł głaz ciężki odwalił z grobu, gdzie Chrystus Pan leżał.  

W bezmiernej chwale i blasku Pan Jezus z grobu wychodzi...  

Uciekli słudzy Piłata. - Któż Bogu może przeszkodzić?! 

Niewiasty święte, uczniowie witają Go w uniesieniu. 

- Jak szybko sercom ich wiernym ból w radość Pan Bóg przemienił! 

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa. 

A gdy nauczył swych uczniów jak bardzo kochać potrzeba  

Boga i bliźnich swych - ludzi, wstąpił Pan Jezus do nieba. 

Choć dawno zniknął im z oczu, sercem Go dalej widzieli 

i powracali do domów tą wielką wiarą weseli, 

że w każdej Komunii świętej do serc ich znowu przyjść raczy, 

a gdy żyć będą jak kazał, w niebie Go, w chwale zobaczą, 
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3. Zesłanie Ducha Świętego. 

Gdy przeminęło dni dziesięć cichą przedświtu godziną  

w serc apostolskich wieczernik Duch święty jak wicher spłynął. 

Przyniósł im dary i łaski, pragnieniem wielkim rozpalił,  

ażeby wszyscy na świecie Pana Jezusa kochali.  

Więc otworzyli szeroko drzwi wieczernika świętego  

i poszli uczyć o Bogu, żyć i umierać dla Niego. 

4. Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny. 

I szli tak przez świat uczniowie co dnia rosnącą gromada,  

a Matka Boża wspierała, Kościół modlitwą i radą. 

Była z nim w jego trudnościach, w potrzebach go wspomagała,  

a Pan, po latach, do nieba zabrał Jej Duszę wraz z Ciałem. 

Na ziemi Kościół pozostał. I odtąd w każdej potrzebie  

możemy na pomoc wzywać swą Matkę, która jest w niebie. 

5. Ukoronowanie Najśw. Maryi Panny. 

Syn najmilejszy wprowadził Ją w niebie na tron wspaniały  

i skronie Matki ozdobił koroną najwyższej chwały. 

Patrzy się z nieba na ziemię nieba i ziemi Królowa,  

Matka Najczulsza, Najmilsza, Przedziwna i Różańcowa. 

Słucha słów modlitw człowieczych gdy w niebo z ufnością biegną,  

jak róż wiązanki przyjmując słowa Różańca świętego. 

 

Modlitwa do Niepokalanego Serca Matki Bożej 

Serce Twe, Matko Najświętsza każdego zawsze odczuje, 

a już najbardziej, najtkliwiej tych, którzy cierpią, miłuje. 

Wszak tyle razy w to Serce cierpień wbijały się noże, 

więc śpiesz nam z łaską w cierpieniu o Matko Łaski Bożej! 

Gdy odmawiamy Różaniec deszcz łask upraszasz dla ziemi. 

Będę odmawiać ku czci Twej co dzień choć jedną z tajemnic. 

 

RÓŻANIEC   MIŁOŚCI 

W tajemnicach różańca przewija się Historia Zbawienia...To rozpoczynają się dzieje Miłości, 

która zstępuje na ziemię, gdy świat znajduje się w ciemnościach... Chrystus jest tą Miłością, 
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która staje się Światłością Świata. Poprzez wszystkie Swe czyny zwiastuje On ziemi Dobrą 

Nowinę i otwiera źródło radości: Bóg jest MIŁOŚCIĄ. 

Modlitwa przygotowawcza 

Duchu Święty, Duchu Miłości, Zapal nas Boską Miłością, 

Abyśmy miłowali naszego Stwórcę Miłością, która Mu się od nas należy. 

Duchu Święty, Duchu Miłości, Ty jesteś Ogniem Żywym, 

Bo miłość jest ogniem. Przemień nasze serca 

Złe, zimne i twarde, Jak ogień przemienia żelazo. 

Przemieli nasze dusze Niech stracą, swą czarność, 

Zimno i twardość. Niech zmienią się 

W Twoje podobieństwo, O Boski Żywy Ogniu! 

Wierzę Maryjo, w Niepokalane Poczęcie Twoje  

Wierzę w dziewictwo Twe bez zmazy i Boskie Twe macierzyństwo. 

Wierzę w boleści niesłychane, któreś przeżyła i chwalebne Twe Wniebowzięcie. Wierzę w 

Twoją miłość - Matko Kościoła  I w Twe miłosierdzie.  

Wolę raczej umrzeć aniżeli wyprzeć się tej wiary! 

Udział Dziewicy ż Nazaretu w tajemnicach Chrystusowych 

Albowiem Maryja Dziewica, która przy zwiastowaniu anielskim poczęła i w sercu i w ciele Słowo 

Boże i dała światu życie, uznana jest i czczona jako prawdziwa Matka Boga i Odkupiciela. A 

kiedy spodobało się Bogu objawić tajemnice zbawienia ludzkiego, widzimy Apostołów przed 

dniem Zielonych 

 

świąt trwających jednomyślnie na modlitwie... wraz z Maryją - Matką Jezusa /Dz.1,14/.. .na 

koniec, Niepokalana Dziewica, dopełniwszy biegu życia ziemskiego, ciałem i duszą wzięta 

została do chwały niebieskiej... i wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby 

bardziej upodobniła się do Syna Swego, Pana Panującego oraz Zwycięzcy grzechu i śmierci 

/K.K. 53 i 59/. 

TAJEMNICE  RADOSNE 

1. Zwiastowanie. 

"Tak Bóg ukochał świat" /Łk 1,28/ 

J e z u s: 

Miłość skłoniła Ojca, by wydał Syna Swego dla Zbawienia człowieka. Miłość sprawiła, że 

Przeczysta Dziewica przyjęła tak trudną drogę cierpienia, które pociągnęło za sobą 
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Macierzyństwo Boże. Miłość sprawiła, że przyjąłem ograniczenia i biedy ludzkiej natury...S z u k 

a m Miłości i powtarzam, że chcę, nawet błagam: dajcie mi miłość i tylko Miłość. Matko 

Najczystsza, spraw  by na to wołanie Jezusa o Miłość odpowiedziało jak najwięcej ludzi. 

Pieśń do Tajemnic Radosnych /na melodię "Idźmy, tulmy się jak dziatki"/ 

Święta chwila Zwiastowania Miłość Bożą nam odsłania. 

W wielkiej ciszy i skupieniu Maryja słucha o Wcieleniu. 

Spośród wszystkich niewiast Tyś wybrana;  

Swoją wiarą zachwyciłaś Pana.  

Nam też wierzyć mocno trzeba By dostąpić łaski nieba. 

2. Nawiedzenie. 

„Miłość jest spragniona dusz” /Łk 1 ,39/ 

Wsłuchaj się w uderzenie Mego serca... pomóż mi odsłonić ludziom moja miłość. Wiesz, że 

teraz w niebie mam pełnię szczęścia - jednak potrzebuje dusz... spragniony jestem dusz i chcę 

je zbawić, uszczęśliwić. Ludziom do których się zbliżacie, wpajajcie miłość i ufność. Zanurzajcie 

ich w miłości... Mówcie im, aby nie lękali się mnie, bo jestem Bogiem Miłością. Panno 

Nawiedzenia, pragniemy  za Twym przykładem stać się świadkami i zwiastunami miłości wśród 

świata, gdzie tyle jest nienawiści. Maryjo, wyjednaj nam tę łaskę!  

W tajemnicy Nawiedzenia Maryja wzorem poświęcenia.  

Swojej krewnej chętnie służy. Dla niej znosi trud podróży. 

Wnosi radość w progi Zachariasza Chrzcicielowi świętość już wyprasza  

Wielbi dusza moja Pana że nam Maryja za wzór dana. 

3. Narodzenie 

"Miłość staje się jednym z nas" /Łk 2,4/ 

Jestem Jezusem, Synem Dziewicy Niepokalanej .druga Osobą Trójcy Najświętszej, Jezusem - 

Synem Bożym, Bogiem Samym... Patrz, jak chciałem się stać małym! 

Chcę, ażebyś stał się jeszcze mniejszym ode mnie, przez twą prostotę, pokorę, przez ochocze 

posłuszeństwo... Matko Chrystusowa, chcemy dawać świadectwo prostoty, prawdy i dobrej woli 

- w tym świecie przenikniętym pychą. 

Niechaj śpiew aniołów: "pokój ludziom dobrej woli" również do nas się odnosi. 

Cały świat się w niebo zmienia W noc Bożego Narodzenia.  

Więc się cieszmy z pasterzami-Bóg zamieszkał miedzy nami. 

Lecz uboga jest święta Panienka Twardy żłobek, licha też stajenka.  

Nie chcę bogactw mieć na świecie - Bądź mym skarbem, Boże Dziecię. 
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4. Ofiarowanie. 

„Miłość jest darem” /Łk 2,22/ 

Nie wymagam od was, tego czego nie macie, ale wymagam, abyście mi dali wszystko, co 

posiadacie, bo wszystko należy do mnie. Dajcie mi waszą niemoc i nędzę - pragnę tego. Jeżeli 

macie tylko błędy i grzechy to o nie proszę, a nawet błagam: dajcie mi to wszystko. Jezu, 

ofiarujemy się Tobie takimi, jacy jesteśmy: Grzeszni i słabi, a Ty nam przebacz, uświęć nas, 

naucz być darem dla braci! 

Oddajemy się Tobie za pośrednictwem Matki Twej Najmilszej.  

Pośpiesz z Marią do świątyni. Patrz co z posłuszeństwa czyni:  

Składa Syna na ofiarę. Z Nim gołębi białych parę. 

Widzisz postać starca Symeona Jak serdecznie tuli Go w ramionach.  

Śmierć go dzisiaj nie przestrasza. Ujrzał Swego Mesjasza. 

5. Znalezienie Jezusa. 

"Miłość nie mówi nigdy dosyć" /Łk 2,41/ 

Ile dni, miesięcy, lat wzywam was, a nie odpowiadacie Mi.  

Ty przynajmniej wynagradzaj Mi, pragnąc Mnie i wołając do Mnie... 

Pragnij Mnie - jak Ja ciebie pragnę... 

Kochaj Mnie - jak Ja ciebie kocham... 

Szukaj Mnie - jak Ja ciebie szukam... 

Matko, która szukałaś i znalazłaś Jezusa, pragniemy szukać i znajdować Syna Twego w nauce 

Kościoła, w Ewangelii, w Sakramentach, w modlitwie i w głębi dusz naszych, w każdym 

bliźnim...O Maryjo - naucz nas tego! 

Jezus zginął. Pełna troski Wraca, szuka bez wytchnienia  

Smutne Serce Matki Boskiej W tajemnicy znalezienia. 

Wreszcie widzi swego Syna, który słucha i pytać zaczyna...  

Szukać, znaleźć mego Pana, Pomóż mi Niepokalana. 

TAJEMNICE    BOLESNE 

Rozważmy ciąg dalszy historii Miłości, która się wyniszcza, aby dać życie światu. Ten, który 

dawał Miłość - jest ofiara nienawiści. Ten, który przynosi pokój światu, jest ofiarą największego 

okrucieństwa. Ten, który przyszedł wyzwolić ludzi, jest uwięziony, związany, umiera przybity do 

krzyża... A oto odpowiedź i "zemsta" tej Miłości:  

Wierzcie w moje Miłość i w moc miłosierdzia –  

obrażaliście Mnie - Ja wam przebaczam,  



36 

 

prześladowaliście Mnie - Ja was kocham,  

zraniliście Mnie - oto rana Mego Serca – 

Niech będzie waszym schronieniem. 

1. Agonia w Ogrójcu. 

"Miłość bierze na siebie świata" /Łk 22,44-46/ 

Obarczony tym strasznym ciężarem, uczułem jak spada na mnie gniew obrażonego Boga... 

Pod ciężarem tylu zbrodni, moją ludzką naturę ogarnęła tak wielka udręka i śmiertelna agonia, 

że Ciało moje pokrył krwawy pot. Z waszego powodu cierpię...ale czy ta Krew da wam 

zbawienie i życie? Czy też będzie darmo przelana? Z  Maryją  Współodkupicielką prosimy: 

Ojcze nasz, zmiłuj się nad nami - i nie karz nas tak jak na to zasługujemy, ale okaż nam 

miłosierdzie! 

Syn Twój błaga Cię o to nieustannie...wysłuchaj nas! 

Pieśń do Tajemnic Bolesnych /na melodię "Matko Najświętsza do Serca Twego"/. 

Spójrz jak w Ogrójcu, tam pod drzewami Pan Jezus płacze, gorzkimi łzami, Serdeczną skruchą 

za nasze grzechy sprawię najwięcej, Jemu pociechy. 

2. Biczowanie. 

"Miłość się nie oszczędza"/J 19.1/ 

Na Moim ciele zsiniałym i wyczerpanym ze zmęczenia, kaci wyładowują swoją dzikość przy 

pomocy rózg i biczów. Ze wszystkich Mych członków tryska krew. doprowadzając Mnie do 

takiego stanu, że nie widać już we Mnie podobieństwa do człowieka... Czy możecie obojętnie, 

bez współczucia patrzeć na ten ocean bólu? Kontemplujcie Mnie w tym stanie poniżenia i 

pomyślcie, że tak cierpię, aby dać wam dowód miłości, by zdobyć dla was "nadobfitość łaski". O 

Boże Miłosierdzia, udziel nam tej łaski, abyśmy nie ustali w walce ze złymi skłonnościami. 

Błagamy Cię o to za przyczyną Matki Bolesnej! 

Siepaczów rózgi, co z całej siły-Ciało Jezusa pokaleczyły, 

Nam się należą za przewinienia-Znośmy więc chętnie wszelkie cierpienia 

3. Ukoronowanie cierniem. 

"Miłość się wyniszcza"/J 19,2-3/ 

Kiedy kaci zmęczyli się biciem, upletli koronę z ciernia, wtłoczyli Mi ja na głowę i przechodząc 

obok Mnie mówili: "Królu, pozdrawiamy Cię". Jedni Mnie lżyli, drudzy Mnie bili po głowie, a 

każdy dodawał nową boleść do tych, które już ciało Moje wyczerpały. Przypatrzcie się 

umiłowani: Oto wasz Zbawiciel cierniem ukoronowany, przyobleczony w płaszcz szkarłatny, 
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pozdrawiany jako król na pośmiewisko, uważany za szaleńca... Jestem Synem Boga, jestem 

Stwórca Wszechświata, ale chcę być traktowany i uznany jako ostatni i najnędzniejszy z ludzi, 

aby uleczyć wasza pychę... Boże Ojcze Nasz, wejrzyj na Głowę Syna Twego cierniem 

ukoronowaną i  przebacz  nam naszą pychę, egoizm; wprowadź nas na drogę pokory...abyśmy 

szli śladem Matki Jezusowej. 

O Jezu, pozwól zdjąć z Twojej Głowy -Ten przebolesny wieniec cierniowy. 

Wiem, że przez każdy akt posłuszeństwa - Ujmuję kolec - Twego męczeństwa. 

4. Niesienie  Krzyża. 

"Miłość aż do końca" /J 19,17-18/ 

Patrz  na mnie, gdy idę na Kalwarię. Za Mną idzie Szymon, by pomóc nieść Mi krzyż, ale czyni 

to niechętnie. Dzisiaj też wielu ludzi unika krzyża i będą tego żałować w wieczności... Ale są 

tacy też ludzie, którzy z miłości postanawiają iść za Mną drogą krzyża i są Moją pomocą. Idąc 

dalej spotykam Matkę Moją Najświętsza, idzie naprzeciw Mnie, by na widok Swego Boga 

nabrać siły do cierpienia - a zarazem by dodać Mnie, Swemu Synowi odwagi dla dokonania 

dzieła Odkupienia. Boże, Ojcze nasz, przez ból tych Najświętszych Serc: Jezusa i Maryi  użycz  

nam cierpliwości i męstwa wśród naszych codziennych krzyży... Duchu Święty, zapal  w nas 

ogień ofiarnej miłości! 

Ciężarem krzyża, zgięty ku ziemi, - Z oczyma łzami i krwią zlanymi,  

Idzie Baranek pełen cichości, - Naucz mnie Jezu Twej cierpliwości. 

5. Ukrzyżowanie. 

"Miłość, od której większej nie ma" /Łk 23,44-46/ 

Oto godzina Moja...Kaci rozciągają mnie na krzyżu., usłyszcie uderzenie młota, oto ręka 

prawa...oto ręka lewa przygwożdżona.. .Naciągają Me ciało...znowu uderzenie 

młota...przybijają Me nogi...Krew tryska z tych nowych ran...zrasza ziemię...Bóg przybity do 

Krzyża. Patrz na Tego, którego miłujesz... wszystko Mu odebrano... Jak odpowiesz na Moją 

miłość? Czy Mi czego odmówisz, gdy proszę cię w imię tej miłości? Co uczynisz, by Mnie 

naśladować? Matko Bolesna, wyjednaj nam męstwo i miłość, abyśmy pokonywali nasz egoizm! 

Abyśmy umieli poświęcać się dla drugich. 

Twój Bóg na krzyżu z miłości kona,  - Patrz jak szeroko rozwarł ramiona, 

Całemu światu niesie zbawienie – Dzięki Ci Jezu za odkupienie. 

TAJEMNICE CHWALEBNE 

W tej części różańca rozważamy Dzieje Miłości Zwycięskiej . Chrystus Zbawiciel wraca do 

Ojca, by nadal świadczyć nam Swa miłość. Obdarowuje rodzinę ludzką Duchem Świętym i 
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Kościołem Swoim poprzez który nie ustanie w Swym miłosnym trudzie zbawczym, aż do 

powtórnego przyjścia Swego w Chwale. 

1. Zmartwychwstanie. 

„Miłość zwycięża” /J 20,26-29/ 

Jestem JEZUS ZWYCIĘZCA śmierci. Wszystko moje jest twoim: Moje ręce - by cię 

podtrzymywać, Moje stopy - by iść z tobą i nigdy cię nie opuścić..., Moje Serce - jest zawsze dla 

ciebie otwarte...Ono jest wulkanem, w którym mają zapalać się dusze... Jezu, spraw, niech 

Twoja Miłość będzie naszym słońcem, które ogrzewa i oświeca dusze t Przyczyno naszej 

radości  prowadź nas do Życia Wiecznego! 

Pieśń do Tajemnic Chwalebnych /na melodię "Królowej Anielskiej"/ 

Przy grobie Jezusa zmarłego - Żołnierze trzymali straż. 

Zmartwychwstał poranka trzeciego.- O króluj wiecznie Panie nasz! 

Rozpocznij z Nim odtąd nowe życie. - Godzien lepiej spędzaj dzień.  

On łaską Swą darzy cię obficie.- Wpatruj się z miłością Weń! 

2. Wniebowstąpienie. 

"Miłość uszczęśliwia" /Łk 24,50-51/ 

Gdy przyjdziesz do Mego Królestwa, przyoblekę cię w szatę, którą Sam ci przygotuję, jest ona 

utkana Moimi zasługami, a zdobna purpurą Mojej krwi. Moje usta wycisną na twej duszy 

pocałunek pokoju i miłości. Niczego się nie lękaj...nie opuszczę cię, dopóki nie doprowadzę cię 

do wiecznej światłości... Jezu, spraw, by te słowa spełniły się dla każdego z nas! 

Niech śpiewa radośnie świat cały, - Przeminął cierpienia już czas,  

Do nieba wstępuje Pan Chwały! - Tam szczęście wieczne czeka nas! 

Gdzie skarb jest Twój i serce Twoje, - Rzekłeś Jezu kiedyś nam,  

Niech o niebie myśli serce moje, - Nim do Jego dojdzie bram. 

3. Zesłanie Ducha Świętego 

"Miłość przebacza" /Dz.Ap.2,1-4/ 

Łaska przebóstwia naturę ludzką, a Bóg przebywa w duszy obdarzonej łaską uświęcającą. Ta 

dusza jest mieszkaniem Trójcy Świętej. Trzy Boskie Osoby znajdują w takiej duszy swój 

"odpoczynek i rozkosz". Wielką korzyść przynosisz innym ludziom uśmiechem, oddaną komuś 

usługą, podniesionym drobiazgiem - gdy wszystko ofiarujesz MIŁOŚCI z miłości. Maryjo, 

Oblubienico Ducha Świętego wyjednaj nam tę łaskę, abyśmy byli coraz bliżej Trójcy 
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Przenajświętszej! 

Duch Święty to Bóg Pocieszyciel - Przynosi miłości Swej dar, 

Gdy odszedł z tej ziemi Zbawiciel - Zdrój Żywy, radość, miłość, żar! 

Zaistniał więc Kościół od tej chwili - I jak Chrystus uczy nas,  

Modlimy się, by Go wszyscy czcili, - Przy Nim trwali w każdy czas. 

4. Wniebowzięcie. 

"Miłość wynagradza"/Ap.12,1/ 

Dzień Mego Wniebowzięcia rozpoczął dla Mnie okres szczęścia i radości pełnej, bez cienia. 

Szczęście to poprzedziło jednak długie wygnanie na ziemi, bez Mego Jezusa - wiele-lat kazał 

Mi On na Siebie czekać! Ale jaka adoracja - podziw - wdzięczność - gdy ujrzałam Mego Syna, 

Mego Boga wśród zastępów aniołów...w chwale i majestacie... Matko Jezusa i Matko nasza 

wyjednaj nam wszystkim to wieczne szczęście! 

Już wzięta Maryja do nieba-Aniołów rozśpiewał się chór, 

I nam także wielbić Ja trzeba-Cnót wszystkich świeci nam w Niej wzór, 

Przyjm Maryjo wieńce różańcowe -Które dziś składamy Ci, 

Jako kwiaty niech wieńczą Twą głowę,- Niech Ci wieczna chwała brzmi! 

5. Ukoronowanie NMP w niebie. 

"Miłość jednoczy" /Syr.24,4-6,9-13/ 

Nie mogę wypowiedzieć słowami Mego zdziwienia,gdy zostałam ukoronowana przez Mego 

Syna i otoczona zachwytem nieba...Nie ma cienia smutku, wszystko jest miłością, 

chwałą...Pamiętaj, wszystko mija, a szczęście nieba nie ma końca! Cierp  i  kochaj...Mój Syn 

niebawem ukoronuje twoje wysiłki i prace... Bądź Mu wierny/a/...niczego Mu nie odmawiaj. 

Odwagi, odwagi...wielkoduszności i miłości. Zima życia jest krótka, a wiosna życia wiecznego 

nie będzie miała końca. 

Świętością jak szatą odziana, - Dwanaście gwiazd zdobi Jej skroń, 

Na wieki Królową obrana -Łask pełną chyli ku nam dłoń, 

Pomnij: nie. słyszały wieki -By kto próżno wzywał Cię, 

Pod płaszczem Twej serdecznej Opieki-Ukryj na zawsze mnie! 

Bądź wysłowiona i uwielbiona Matko mego Zbawiciela, Matko biednych grzeszników, 

pozdrawiam Cię i raduję się na widok tylu darów, którymi obdarzył Cię Wszechmocny. Cieszę 

się Twymi przywilejami, pozdrawiam Cię w imię wszystkich ludzi, wszystkich świętych i aniołów. 

Pozdrawiam Cię i kocham miłością Twego Boskiego Syna...Pozdrawiam Cię czystością Ducha 

Świętego, i świętością Trójcy Świętej. MATKO czuła i ukochana, pozdrawiam  Cię w dzień i w 

nocy, w czasie i w wieczności. 
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Wołanie Kościoła:   „Aperiatur Terra” 

"Niech się otworzy ziemia" - to jakby wołanie całej natury ludzkiej. Jest ono ostateczne i 

owocne. Wezwanie to nam przypomina, że "moja ziemia" musi się otworzyć i zrodzić 

Zbawiciela wszystkim, którzy Go ode mnie oczekują. Iluż ludzi czeka, abym dla nich był wyz-

woleniem, ulgą, pomocą, radością, może zbawieniem. Niech się otworzy "moja ziemia", moje 

myśli, uczucia, serce, oczy...niech spojrzą życzliwie, jak gdyby brały odblask z oczu Matki 

Pięknej Miłości, w której zakwitł "Kwiat z Różdżki Jessego". Matka Pięknej Miłości...! Owoc Jej 

Miłości, wzięty z Ojca, Bóg Człowiek...! Wielka istotowa Miłość Ojca całkowicie, bez reszty w 

Synu...A Syn Maryi pod Jej Sercem...Oto Tajemnice Zwiastowania, Nawiedzenia, Bożego 

Narodzenia. Jak wielkim jest ona dla mnie wezwaniem do "otwarcia się na dar" aby stać się 

"darem". Wołam więc: "Jezu, Synu Maryi", przybądź i żyj we mnie! 

 

RÓŻANIEC NARODU  POLSKIEGO 

TAJEMNICE RADOSNE 

1. Zwiastowanie. 

Kiedy przyszedł czas, podjęłaś Maryjo niełatwe powołanie Matki Syna Bożego. 600 lat temu 

przyjęłaś również, Jasnogórska Fani, Naród Polski w Swe Matczyne władanie. Dziękujemy Ci 

Matko za Twe nad nami królowanie - Królowanie, które jest Twoją ciągłą, nieustającą, nigdy, 

służbą ludziom. 

2. Nawiedzenie. 

Poszłaś Maryjo do Elżbiety, aby przekazać jej Bożą Łaskę. I nam ją od sześciu wieków 

przekazujesz. Pytamy się więc ze zdumieniem: a skądże nam to, że Matka Boga naszego 

wciąż do nas przychodzi aby nam pomóc jak w Galilejskiej Kanie i wciąż na nowo przynosi nam 

Bożego Syna? 

3. Narodzenie. 

Położyłaś niegdyś Maryjo Twego Syna w kamienny żłób, w nędzę i ubóstwo tej ziemi. A teraz 

niesiesz Go w ubóstwo naszych serc. Czy każdy z nas potrafi przyjąć Jezusa i Jego 

przykazania bez żadnych własnych zastrzeżeń? 

4. Ofiarowanie. 

Ofiarowałaś Maryjo Swego Syna na wszystko, czego Ojciec od Niego zażąda. I nigdy już nie 

cofnęłaś swojej ofiary. A my? Tyle już razy w ciągu sześciu wieków powierzaliśmy Tobie nasze 
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losy osobiste i narodowe, i tyle razy sprzeniewierzaliśmy się przez grzech Twemu Synowi i 

Tobie. Teraz w skrusze oddajemy Ci naszą słabość, błagając o wsparcie naszej wiary. 

5. Zagubienie  Jezusa. 

Powiedziałaś Maryjo do Syna: "cóżeś to nam uczynił?" I my pytamy podobnie: 

''Cóż to nam Syn Twój uczynił?" Zagubiła się nam gdzieś nadzieja, ciemna, straszna noc nas 

ogarnęła. A Ty, Matko, nauczona własnym doświadczeniem, 

może nam teraz odpowiesz: "Oto potrzeba, abyście wzięli bolesny udział w zbawczym dziele 

Jezusa Chrystusa. Abyście na nowo odnaleźli Go w świątyni dla waszego Narodu i dla innych 

ludów! 

TAJEMNICE BOLESNE 

1. Modlitwa w Ogrójcu. 

Może Ty Matko wyprosiłaś dla Jezusa przyjście Anioła Pocieszenia? Wyproś i dla nas Boża 

pociechę, bo my podobnie jak Syn Twój w obliczu cierpienia wołamy: "Oddal od nas ten 

kielich!" Może chciałabyś nam dzisiaj przypomnieć: - przecież oddaliście się w niewolę miłości 

za Kościół - za zbawienie ludzi. Czy teraz chcecie wycofać wasze oddanie? 

2. Ubiczowanie. 

Przeżywałaś Maryjo mękę uwięzienia Jezusa, mękę Jego strasznego biczowania. Pewnie 

modliłaś się gorąco, aby wytrzymał. Ty także znasz - nasze cierpienie, niesprawiedliwa mękę 

naszych braci. Wiesz, że nam już trudno wytrzymać, że słabnie nasza ufność. Może więc 

pragniesz nas zapewnić: Ufajcie, Jezus zwyciężył świat! Wytrwajcie aż do końca. Cierpienia 

tego czasu nie są godne chwały, która ma się w przyszłości objawić. 

3. Cierniem ukoronowanie. 

Patrzałaś Maryjo na cierniową koronę Króla Prawdy i Sprawiedliwości. Wiedziałaś, że na to się 

Jezus narodził, aby dać świadectwo prawdzie, Nie myślałaś jednak może, że aż tak wiele 

prawda kosztować Go będzie. I my, walcząc o prawdę, nie myśleliśmy o cenie, która trzeba 

będzie za nią płacić. Ale Syn Twój, Matko, był nieskalany, a więc mocny, a my jesteśmy tak 

bardzo słabi, sami nie do końca prawdziwi, pełni własnych pożądliwości. Wesprzyj nas przeto 

Maryjo, abyśmy nie zwątpili i nie upadli w naszym bolesnym zmaganiu. 

4. Niesienie krzyża. 

Jak byłaś przy Nim Matko, gdy niósł krzyż, tak przy nas teraz jesteś, Maryjo, z dwakroć 

pociętym obliczem. Może chcesz powtórzyć nam słowa Twego Syna: "Kto nie bierze krzyża 

swego na każdy dzień i nie idzie za Mną nie jest Mnie godzien". A my chcemy być przecież 

godni Jezusa i Ciebie: czyści i odnowieni wewnętrznie na Twoje, Jasnogórska Matko, Gody na 
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naszej ziemi. Musimy więc przyjąć trudny nasz krzyż na ramiona swoje. 

5. Ukrzyżowanie. 

Matko, solidaryzowałaś się całym sercem ze słowami Twego Syna modlącego się za 

oprawców: "odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią". Uproś nam Maryjo, łaskę wybaczenia 

krzywdzicielom w czasie, gdy my lub nasi bliscy będą niesprawiedliwie cierpieć, a może 

umierać? Spraw, aby każdy z nas za Zbawicielem mógł powtórzyć: "A ja za nich ofiarowuję 

Siebie. Oby i oni byli uświęceni w prawdzie". 

TAJEMNICE CHWALEBNE 

1. Zmartwychwstanie 

Radujesz się Matko ze zwycięstwa Twego Syna nad złością i przemocą, zwycięstwa miłości i 

prawdy. "Było potrzeba, aby Syn Człowieczy tak cierpiał i tak wszedł do chwały swojej". 

Zdajesz się nam mówić Maryjo, że i dla nas przyjdzie czas zwycięstwa, bo Chrystus raz na 

zawsze zwyciężył wszelkie zło zniewalające człowieka. A Jego Zmartwychwstanie ukazało 

kosmiczną moc Boga. "Ufajcie, powstał Pan prawdziwie! Alleluja!" 

2. Wniebowstąpienie Chrystusa. 

Z radością, ale i z utęsknieniem patrzysz Maryjo w niebo za odchodzącym Jezusem. 

Przypominasz nam Jego słowa: "Nie zostawię was sierotami" Tak, Boża Rodzicielko, nie 

jesteśmy sierotami. Jezus dał nam Swego Ducha i Ciebie za Matkę. Wystarczy całym sercem 

powiedzieć Ci "Maryjo, Królowo Polski Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!", abyś nasz 

Naród i każdego z nas otoczyła zawsze zwycięska, matczyną opieką.  

3. Zesłanie Ducha Św. - Ducha Miłości. 

"Duch Święty zstąpi na Ciebie". Usłyszałaś te słowa Maryjo już w czasie Zwiastowania. Teraz 

trwasz na modlitwie z apostołami, aby im pomóc otworzyć serca na przyjęcie największej 

Miłości. Może nas też chciałabyś nauczyć wzajemnej, szeroko na świat otwartej, miłości. 

Pragniesz, Matko, aby inni ludzie patrząc na Polskę - na Twoje Królestwo chwalili Ojca w 

niebie, Ojca całej ludzkości. Pójdziemy więc, z Twoją pomocą czynić dobro w miłości. 

4. Wniebowzięcie. 

Odeszłaś Maryjo do nieba. A jednocześnie pozostałaś z nami na ziemi. Poprzez znak Twojego 

obrazu prowadzisz nas. Jasnogórska Królowo Polski, ciernistą drogą ku nowym zwycięstwom. 

Oddanym Tobie pomocnikom, Narodowi usiłującemu iść Twoim szlakiem pomóż odrzucić 

niezgodę i powstać z poniżającej słabości. 

5. Ukoronowanie Maryi w niebie. 
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Matko, zostałaś mianowana Królową świata. A wśród wielu narodów nasz, w szczególny 

sposób, obrałaś za swoje Królestwo. Pragniesz, abyśmy oczyszczeni wewnętrznie, odnowieni - 

nieśli pokój i miłość wszystkim Twoim dzieciom. Z Polski zaprowadziłaś do Rzymu Namiestnika 

Twego Syna. A teraz chcesz, Jasnogórska Matko Kościoła, aby Naród nasz pomagał Ojcu 

Świętemu w budowaniu Królestwa Chrystusa na świecie. Przez modlitwę, ofiarę i posługę 

miłości stajemy Ci do pomocy, nasza Królowo! 

 

RÓŻANIEC  ZAWIERZENIA 

TAJEMNICĘ RADOSNE 

1. Zwiastowanie. 

"Według Słowa Twego..." Łk 1,38 

Maryjo; przyjmując Boże Słowo zrzekłaś się własnych planów; pomóż nam wypełnić wolę Boga 

w każdej okoliczności naszego życia. 

2. Nawiedzenie. 

"I poszła z pośpiechem..." Łk 1,39 

Spraw Maryjo, abyśmy idąc śladem Twego posługiwania Elżbiecie nigdy nie szukali uznania 

czy korzyści dla siebie. 

3 . Narodzenie. 

''Słowo stało się ciałem" J 1,14 

Matko, bierzemy z rak Twoich najlepszy Dar - Syna Twego. Dałaś Go nam, aby był dla nas 

Ofiara i Sakramentem. 

4. Ofiarowanie. 

"I przynieśli Dziecię..." Łk 2,22 

Dziękujemy Ci Matko, że wnosisz Syna Twego do świątyni serc naszych. Wspomóż nas, 

abyśmy nieśli Jezusa - Światło wszystkim pozostającym w ciemnościach. 

5. Odnalezienie. 

"W sprawach Ojca..." Łk 2,49 

Broń nas Matko przed zniechęceniem gdy pomoc ludziom w odnajdywaniu Boga wymagać od 
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nas będzie wyrzeczeń, upokorzeń i zaparcia się siebie. 

1. Modlitwa w Ogrójcu. 

"Czuwajcie i módlcie się" Mk 14,38 

Matko, obecna sercem przy Synu opuszczonym w Ogrójcu, wspieraj mnie, abym wytrwale 

czuwał z Jezusem na modlitwie ofiary każdego dnia. 

2. Ubiczowanie. 

"To jest Ciało Moje..." Mt 26,26 

Matko, dałaś Synowi Twemu ciało i krew, dzięki którym poddał się zbawczej męce, pomóż mi, 

aby także moje ciało mogło stać się godnym narzędziem współzbawczego trudu Kościoła. 

3. Cierniem  ukoronowanie, 

"Ojcze przebacz im..." Łk 23,34 

Matko, któraś oprawcom Twego Syna przebaczyła mękę Jego cierniowej korony, pomóż mi 

wybaczyć wszystkie upokorzenia, które mogą mnie spotkać w codziennej pracy dla człowieka. 

4. Droga  krzyżowa. 

"Jeden drugiego brzemiona noście" Ga 6,2 

Matko, tak bardzo chciałaś ulżyć Synowi w drodze na Kalwarie wskaż mi teraz tych, którym 

przeze mnie chcesz pomóc w dźwiganiu ich krzyża na każdy dzień. 

5. Ukrzyżowanie. 

"W ręce Twoje Ojcze..." Łk 23,46 

Matko Bolesna, stojąca pod krzyżem spraw, abym w każdym cierpieniu, a także w chwili 

śmierci doznał, przez Twoje Macierzyństwo, Mocy Chrystusowej miłości. 

1. Zmartwychwstanie. 

"Wesel się Królowo Miła.." /ant.Wilk/ 

Radujemy się wraz z Tobą, Matko, ze zwycięstwa Twego Syna, które co dnia we Mszy św. 

dokonuje się od nowa ze zwycięstwa życia nad śmiercią, dobra nad złem, miłości nad 

nienawiścią. 

2. Wniebowstąpienie. 
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"Idę przygotować wam miejsce..." J 14 / 

Razem ze Swym Synem czekasz na nas Matko. Radujemy się nadzieją spotkania. 

3. Zesłanie Ducha Świętego. 

"Aby stanowili jedno..." /J 17,22/ 

Maryjo pełna łaski Ducha Świętego, Matko Jedności, spraw, abyśmy przekazując braciom 

Miłość, stawali się z nimi jedno. 

4. Wniebowzięcie. 

"Prowadź w niebo!" 

Matko,idziesz do nieba? Nie zostawiaj nas sierotami! - "Oddajcie się Memu Niepokalanemu 

Sercu...! Moje Serce będzie waszym schronieniem i drogą do BOGA". 

5. Ukoronowanie  Maryi. 

"Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia" /ant. M./ 

"Chcę, by moja pomoc [wam-ludziom] zależała od pomocy moich dzieci od ich modlitw i ofiar. 

Potrzeba wielu orędowników wobec Ojca, by wstawiali się wraz ze mną", ? -"Matko, oddaję się 

Tobie całkowicie. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia 

ludzi..." /Akt Oddania/ 

 

Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski 

RÓŻANIEC W OBLICZU CHRYSTUSA 

EUCHARYSTYCZNEGO 

CZĘŚĆ I - RADOSNA 

1. Zwiastowanie. 

Chryste, w dniu Zwiastowania Ojciec Twój posłał do Nazaret Zwiastuna, aby wybranej dla 

Ciebie Matce opowiedzieć o tym, że w Niej Twoje Słowo ma okryć się. Ciałem. I odtąd, od 

Zwiastowania jest na świecie Boże Ciało. Przez wiarę oglądamy Twoje Boże Ciało w 

Eucharystii. I wielbimy Ciebie, przenosząc się myślą do Nazaret, gdzie Twoja Matka słyszy 

wolę Ojca: "Oto poczniesz i porodzisz Syna". To się już stało. Porodziła Ciebie jako Bożego 
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Syna i swojego Syna. I z tego narodzenia przez Twoją wole żyjemy Twoim Ciałem. 

Powiedziałeś w Wieczerniku: "Bierzcie i pożywajcie, to jest Ciało moje". Wielbimy Twoje Ciało, 

które otrzymałeś z woli Ojca za sprawą Ducha Świętego z Najświętszej Maryi Panny. 

2. Nawiedzenie. 

Twoja Matka przyniosła Ciebie, Jezu Chryste, do Elżbiety. Była to  pierwsza  procesja Bożego   

Ciała  na świecie, a prawdziwą żywą monstrancją była Maryja. Odtąd my, Chryste, nosimy 

Twoje Boże Ciało po ziemi. Odbywamy procesje. Radujemy się tym, że pozwalasz się nosić. 

Pozwoliłeś się nieść Twojej Matce. Wiesz, jak głęboki wstrząs ogarnął Elżbietę i jej 

nienarodzonego syna, podczas spotkania z Tobą. Wiesz także, co dzieje się w sercach 

ludzkich, gdy spotykasz się z nimi w Komunii świętej i wędrujesz wynoszony ze świątyń przez 

wiernych w ich codzienne życie. Nieustannie trwa procesja Twojego Bożego Ciała. Wielbimy 

Cię, Boże Żywy, idący w niewidzialnym pochodzie przez świat. 

3. Boże Narodzenie. 

To było w Betlejem...Żłób był pusty jak niekiedy bywa pustą świątynia, ołtarz, kielich. Ale gdy 

Matka Twoja wydała Ciebie na świat, żłób stał się pełny Boga - jak pełne są nasze świątynie, 

ołtarze, kielichy. Twoje Boże Narodzenie było narodzeniem Chleba  Żywego, który z nieba 

zstąpił, i zapowiedzią życia: "Kto pożywa Ciało moje, żyć będzie na wieki". Od chwili, gdy 

znalazłeś się w Betlejem, świat ma pokarm na życie wieczne. Z Twojego Ciała żywi się Twój 

Kościół, Rodzina Ludzka. Powiedziałeś: "Ciało moje prawdziwie jest pokarmem, Krew moja 

prawdziwie jest napojen;"1. A my wierzymy Twoim słowom. Wyznajemy żywą wiarę w Twoją 

przedziwną obecność w Eucharystii, Synu Maryi. 

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. 

Dokąd zaniosła Cię Twoja Matka, aby ofiarować Ojcu Przedwiecznemu? Do świątyni. I dokąd 

Cię mają zanieść biskupi i kapłani, gdzie jest  Twoje miej s c e, gdzie mamy Cię ofiarować 

Ojcu? W  świątyni. Tę drogę ustaliła Twoja Matka. Ona, Matka Wieczystego Kapłana wiedziała 

najlepiej, gdzie ma się dopełnić Twoje nieustanne oddanie Ojcu. Zanim sam ofiarowałeś się 

Ojcu na krzyżu, Twoja Matka ofiarowała Cię w świątyni. Wielbimy Cię, Chryste, obecny w 

Niekrwawej Ofierze na tylu ołtarzach świata. 

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni. 

Znaleziono Ciebie, Jezu Chryste, w świątyni. Dziwiła się temu Twoja Matka, chociaż sama Cię 

kiedyś tam przyniosła. I dziwił się temu Józef. A Ty wyjaśniłeś, że w świątyni rozstrzygają się  

sprawy Ojca, a w sprawach Ojca Twego potrzebujesz być. Przez to dałeś nam wskazanie, że 

najwspanialszym miejscem, w którym zawsze Ciebie można znaleźć, jest świątynia. Gorąco 

pragniemy, aby każda świątynia katolicka była miejscem spotkania z Tobą dla wszystkich 
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szukających Boga.  

CZĘŚĆ II - BOLESNA 

Pragniemy wniknąć w Twoją tajemnicę, Jezu Chryste. Chcemy rozważać Twoje cierpienie, 

mękę i śmierć na krzyżu. Pragniemy zrozumieć, jak Twój krzyż staje się chwałą, zwycięstwem i 

radością. I jak każdy krzyż, chociaż jest trudny, jest jednakże znakiem zbawienia i nadziei. 

1. Modlitwa w Ogrójcu. 

Rozważamy Twoją pierwszą tajemnicę, gdy byłeś w Ogrójcu, doświadczałeś męki i modliłeś się 

do Ojca, aby odsunął ten kielich goryczy. Ojciec jednak nie odsunął, bo tak bardzo nas 

umiłował, że Syna swego nam dał...A więc zgodziłeś się wypić kielich...Opuścili Cię wszyscy. 

Była to  bolesna  chwila próby, przez którą często i my przechodzimy. Wielu wtedy odeszło. 

Później wprawdzie odnaleźli się, ale w trudnej chwili nie było ich przy Tobie. Odnaleźli się, gdy 

była Twoja chwała, Zmartwychwstanie. Bo nam, biednym ludziom, trudno jest trwać przy Tobie 

w męce. Łatwiej jest nam trwać przy Tobie w chwale. "Ja jestem zmartwychwstanie i życie" - 

mówisz nam na pociechę i umacniasz nas w wierze, przypominając: "Nie lękajcie się! Ja 

zwyciężyłem świat". Nie lękamy się, Chryste. Jesteśmy w tej chwili na modlitwie przed Tobą. 

2. Biczowanie. 

Idziemy za Tobą, Jezu Chryste, z Ogrodu Oliwnego, idziemy po wszystkich etapach 

zuchwałych sądów, które nad Tobą sprawowano u Annasza i Kaifasza, u Piłata i Heroda. 

Wszędzie Ciebie osądzano, przytaczając świadectwa fałszywych świadków. Wszędzie Ciebie 

usiłowano przedstawić w najgorszym świetle. A Ty   milczałeś i nie otworzyłeś ust Twoich, 

zostawiałeś sprawę Ojcu, który dał Ci możność powiedzieć: "Ja jestem Prawdą. Ja się na to 

narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie" . /J 18,37/ Nie 

powiedziałeś nic więcej. Nie usiłowałeś zdyskwalifikować fałszywych świadków, Chociaż nie 

można było udowodnić Ci żadnej winy - ubiczowano Cię. I teraz nieustannie przechodzisz 

przez próbę dziejową i świadectwa ludzi, przez trybunały i osądy historyków, którzy do dziś dnia 

starają się Ciebie ubiczować językami. Jedni mówią o Tobie,  żeś dobry, a drudzy,  że zwodzisz 

rzeszę. Ale Ty znasz prawdę o sobie,  bo Ty sam jesteś Prawdą. Wielbimy doświadczenie Twej 

prawdy, która dzisiaj służy nam często jako wzór i argument. 

3. Cierniem ukoronowanie. 

Wracamy jeszcze raz za Tobą, Jezu Chryste, na dziedziniec domu Piłatowego. Już Cię 

osądzili. Wszystko powiedzieli o Tobie. Wszystko, co dało się powiedzieć. A jednak Piłat orzekł: 

„Nie znajduję w Nim żadnej winy”. Tak przez dzieje całe, Dobry nasz Zbawco, ludzie 

ostatecznie muszą stwierdzić, że żadnej winy w Tobie nie znajdują. Kto da świadectwo 
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Prawdzie? Może żona Piłata, która ostrzegała męża: "Nie miej nic do czynienia z Tym 

Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu" /Mt 27,19/. Piłat 

Jednak nie słuchał żony. Miał władzę, uląkł się, że Ją straci. Wystraszył się pogróżek Żydów. 

Oddał więc Chrystusa gawiedzi, choć miał obowiązek Go bronić. Wśród Twoich 

prześladowców, Chryste, jest najwięcej gawiedzi, choćby w togach mędrców. Przecież to 

mędrcy wydali Cię na śmierć, a broniła Cię kobieta, współczuła Weronika, płakały nad Tobą 

niewiasty jerozolimskie, drogę Ci zabiegła Twoja Matka. A na Kalwarii wytrwały przy Tobie 

najwierniejsze niewiasty galilejskie, Magdalena...taki rodzaj ludzi. Twoją sprawę rozstrzygał i 

załatwiał świat mężczyzn: Sanhedryn, najwyższa rada, faryzeusze, doktorowie zakonni, Piłat, 

Herod, żołnierze. Szymon z Cyreny przymuszony był do pomocy. Dobrowolnie stał przy Tobie 

tylko Jan, bo i łotrzy znaleźli się przy Tobie przymusowo. Zapytam siebie, czy Ja dobrowolnie 

każdego dnia stoję przy Tobie, Jezu Chryste, cierpiący w swoim Kościele. 

4. Dźwiganie krzyża. 

Rozpoczyna się dźwiganie krzyża. Wyszedłeś z dziedzińca pałacu Heroda, niosąc na sobie 

belkę krzyżową. A przed Tobą i za Tobą szli ludzie biedni, których świat nazwał łotrami. 

Wierzymy, że pomogłeś obu skazańcom. Ile jest w tym nadziei dla nas, chociaż byśmy uważali 

się za ludzi słabych, nieudolnych, złych, nędznych... Misterium  krzyża  zawsze  rodzi  nadzieję. 

Gdy patrzymy na Twój krzyż, nie możemy zapomnieć o kanonizacji łotra - bez procesu 

sądowego. Wystarczyło, że raz tylko przemówił za Tobą, a Ty zaraz przyznałeś się do niego 

przed światem i przed Ojcem. Przedziwna jest tajemnica Twej mocy.  

5. Ukrzyżowanie. 

Sam podałeś swoje dłonie i stopy na krzyż. Ofiarowany byłeś, boś sam chciał. Pragnąłeś złożyć 

ofiarę dobrowolnie, z pełną wolnością, z miłości. A miłość musi być wolna, nie może być 

przymuszona. Gdzie jest przymus, nie ma miłości. Na krzyżu byłeś ponad trzy godziny. Z 

krzyża zdjęli Cię ludzie bliscy. Jest  koniec  krzyża, męki, cierpienia, ale nie ma końca radości, 

bo tej nikt nam nie odejmie. I nie ma końca "ALLELUJA". Dobrze jest niekiedy przymknąć oczy 

na nasze godziny męki i wsłuchać się w śpiew wieków, w radosne "ALLELUJA", w którym brzmi 

Twoja obietnica, Chryste Zmartwychwstały. Zawodzi wyobraźnia, oko, słuch, gdy myślimy, co 

nagotował Twój Ojciec przyjaciołom swoim, tym, którzy Go miłują. Jakże pożyteczną Jest dla 

nas rzeczą pamiętać, że smutek nasz w radość się odmieni - i to tak szybko. Gdy porównamy 

nasze kilkadziesiąt lat wędrówki przez ziemię z bezkresną wiecznością trwania w radościach 

nieba, to wiemy, że utrapienia tego czasu nie są godne nawet wzmianki w porównaniu z 

przyszłą chwałą. Ty, Chryste poszedłeś do nieba, aby przygotować nam miejsce. Bo tam jest 

mieszkań wiele dla wszystkich, dla każdego! Dziękujemy Ci za to i prosimy, powiedz Ojcu Jak 

bardzo się cieszymy, że Ojciec Twój pomyślał i o nas, o wszystkich tu obecnych, którzy odliczą 

się kiedyś w niebie. Właśnie dlatego, że wyznają Cię przed ludźmi, Ty wyznasz ich przed 
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Ojcem. Ty Już dzisiaj wszystkich, którzy Cię wyznają przed ludźmi, kanonizowałeś, dałeś 

gwarancję zbawienia i chwały... Naprawdę nie pracujemy daremnie. Nie cierpimy daremnie. 

Powołanie nasze do dawania świadectwa Prawdzie jest gwarancją naszego zbawienia. Można 

śmiało wyrzec się reszty za takie ubezpieczenie nas w najlepszych dłoniach Ojca. Spotkamy 

Cię tam, Matko, jak widzieliśmy Cię na Kalwarii. "Królowo nieba, wesel się, Alleluja". 

CZĘŚĆ III - CHWALEBNA 

Zapewniłeś nas, Chryste, w liturgii swojego Kościoła, że kto pożywa Ciało Twoje pije Krew 

Twoją, żyć będzie na wieki, bo Ty go wskrzesisz w dniu ostatecznym. Jesteśmy pełni głębokiej 

wdzięczności za to zapewnienie. Ono bowiem daje nam spokój na naszej drodze życiowej. 

Mając radość pożywania Ciała Twego każdego dnia, przygotowujemy sobie Twoją łaskę na 

dzień zmartwychwstania. Nasz związek z Twoim Ciałem Eucharystycznym uczyniłeś niejako 

warunkiem zmartwychwstania. 

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. 

Dokonałeś, Chryste, swego dzieła przez Ojca, który Cię wzbudził z martwych. Wierzymy w 

Twoje Zmartwychwstanie. Radujemy się, że i nam pozostawiłeś pewność zmartwychwstania. 

Znakiem tej pewności i zapowiedzią naszego zmartwychwstania jest Uczta Eucharystyczna. 

Dziękujemy Ci za Twój pokarm na życie wieczne i prosimy za wszystkich, których odkupiłeś, 

aby przez Ciebie doznali zmartwychwstania i życia. 

2. Wniebowstąpienie Pańskie. 

Uczniowie Twoi, gdy odszedłeś do Ojca patrzyli w niebo, ale zwiastunowie Twoi odesłali ich na 

ziemię. "Czemu stoicie patrząc w niebo?" Idźcie do pracy. Zadanie wasze to przepowiadać 

ludziom słowo Boże, sprawować Eucharystię. Uczniowie zeszli z góry i poszli do Wieczernika, 

gdzie na pewno sprawowali Twoją Najświętszą Ofiarę Eucharystyczną. Twoje 

Wniebowstąpienie było tylko odejściem uwielbionego Ciała, ale zostawiłeś nam swoje Ciało 

Eucharystyczne. Dziękujemy Ci za to, Chryste. 

3. Zesłanie Ducha Świętego. 

Trwali Twoi uczniowie w Wieczerniku, gdzie ustanowiłeś Eucharystię. Modlili się wspólnie, 

czekając na Ducha Świętego, przez którego sprawujesz w Kościele wszystkie sakramenty. Po 

zesłaniu obiecanego przez Ciebie Ducha Pocieszyciela, poszli na cały świat i przez Ofiarę 

niekrwawą ponieśli wszędzie Twoje Eucharystyczne Ciało. Dziękujemy Ci, Chryste, że w 

Kościele swoim posługujesz się Duchem, który jest Miłością, Ogniem i Mocą, że ożywiasz swój 

Kościół Twoim Ciałem Eucharystycznym. 

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. 
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Przez Nią, Chryste, otrzymałeś Ciało Twoje. I my dzisiaj patrząc na Ciebie w Eucharystii 

pozdrawiamy Twoje prawdziwe Ciało, zrodzone z Maryi Dziewicy. "Witaj Jezu, Synu Maryi" - 

śpiewamy. W Matce Twojej widzimy pierwszy owoc zjednoczenia z Twoim Ciałem. Jest prze-

cież Świętą Bożą Rodzicielką. Wierzymy w zbawczy kontakt z Tobą, z Twoim Eucharystycznym 

Ciałem. Dziękujemy Twej Matce za to, że była i jest Służebnicą Twojego Ciała. Z Niej wziąłeś 

Ciało, które stało się dla nas Eucharystycznym Pokarmem. 

5. Ukoronowanie Najświętszej Matki Boga. 

W ukoronowaniu Maryi widzimy, Panie Jezu, uwieńczenie drogi ku Tobie i z Tobą. Ku Tobie, 

który siedzisz po prawicy Ojca, ale z Tobą, który żyjesz wśród nas w Eucharystii. Kiedyś tam w 

niebie spotkamy się z Tobą i z Twoją Matką. Spełni się wtedy Twoje pragnienie, by wszyscy 

Twoi przyjaciele byli uwieńczeni. 

Warszawa,2.XI.1975. 

Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski 

MARYJA UCZY I PROWADZI NAS 

CZĘŚĆ I - RADOSNA 

1 . Zwiastowanie Maryi Pannie. 

Dopiero w chwili Zwiastowania poznaliśmy Matkę Jezusa Chrystusa, ale jeszcze nie 

wiedzieliśmy, że będzie Matką nasza. Mogliśmy jednakże wyczuć, że Matka Boga musi być 

także Matka ludzi. Zresztą sama powie: "Błogosławioną zwać Mnie będą wszystkie narody". 

Zbliżamy się ku tej tajemnicy z wielką czcią zaciekawionych dzieci Bożych. Dzieci zawsze się 

radują, gdy widzą matkę, chcą być z nią jak najbliżej, starają się ją poznać. Zwiastun Boży 

ukazał nam Matkę. Radujemy się wielce z Niej. Wsłuchujemy się w każde Jej słowo. Po raz 

pierwszy słyszymy Jej głos. Każde Jej zdanie ma dla nas wielkie znaczenie. Dziękujemy Jej za 

to, że chciała zostać Matką Syna Bożego i naszą Matką. Cieszymy się, że nazwała się 

Służebnicą Pańską, bo w ten sposób posiedliśmy Matkę i mamy wzór jak zachowywać się 

wobec Boga, odpowiadając na każde wezwanie Boże "fiat" - "niech mi się stanie". 

2. Nawiedzenie św. Elżbiety. 

Maryja jest wrażliwa na potrzeby ludzkie, pragnie im od razu zaradzić. Dlatego nie czeka na 

zaproszenie Elżbiety, natychmiast spieszy do Ain Karim. Wchodzi w dom matki oczekującej i 

zostaje przy niej. Służy jej pomocą, wspiera i zaradza najrozmaitszym potrzebom. Słowem, 

staje się Służącą, Służebnicą ludzi. A jednocześnie służąc, raduje Elżbietę, Jana, Zachariasza. 

Cały dom napełnia się wtedy radością. Maryja uczy służyć z radością i w radości. Jest dziwnie 
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uległa ludziom. Są to wprawdzie Jej krewni, ale Ona jest świadoma swego wyniesienia. 

Przecież Elżbieta witając Ją na progu domu ujawnia Jej wielkość, mówi: "Matka Pana mego 

przychodzi do mnie". A Maryja -pokornie służy. 

3. Narodzenie Pana Jezusa. 

"Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga". Jeszcze dokładniej ujrzeli Go pasterze 

czuwający przy swoich trzodach, ludzie zajęci sprawami małymi, codziennymi. Wielki Bóg 

wszedł w drobne sprawy ludzkie, i to bardzo szczegółowo, detalicznie. Przyniosła Boga na 

świat Maryja. Przyniosła Go do Betlejem, do stajni. Wprowadziła w codzienność życia. Syn 

Boży, który "dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stał się Człowiekiem", dzięki Maryi znalazł 

się pośrodku spraw ludzkich. Jak w Betlejem, tak w ciągu całej swej drogi życia na ziemi będzie 

Pan Jezus wchodził w drobiazgi, w małe sprawy ludzkie, bo chce być we wszystkich sprawach 

człowieka. Pomaga Mu do tego Maryja, jak choćby w Kanie. Matka Boża jest blisko naszych 

codziennych spraw i kłopotów, stąd wielka z Nią nasza zażyłość. We wszystkich 

najdrobniejszych nawet sprawach do Niej biegniemy prosząc o pomoc i rade. 

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. 

Nie tylko do stajni i do wszystkich ludzkich spraw, ale i do świątyni i do spraw Bożych wnosi 

Maryja Jezusa. Ona pierwsza zaczyna składać ofiarę z Jezusa, jak gdyby antycypowała Msze 

świętą. Ona pierwsza, przynosząc Go do świątyni składa na ręku kapłana, jak gdyby w ten 

sposób chciała powiedzieć, że kapłani biorą Chrystusowe Ciało właśnie ż Jej rąk. Dzięki Niej 

mają ręce pełne Boga, dzięki Jej ofierze mają kogo ofiarować Ojcu Niebieskiemu. Gdy więc 

dzisiaj tak często radujemy się Jezusem w naszych Świątyniach, nie możemy zapominać, że to 

Maryja wprowadziła Go do świątyni jerozolimskiej i że Jej zawdzięczamy, iż Jezus jest w 

naszych kościołach. Ona okryła Go ciałem, a przecież w Eucharystii Chrystus obecny jest z 

dusza i ciałem. Ona nauczyła nas oddawać wszystko, co najdroższe Bogu. Cóż było dla Niej 

droższe, jak Jej Syn i to taki Syn! A jednak oddała Go Bogu, aby nas wszystkich pouczyć jak 

mamy siebie samych i wszystko swoje nieustannie Bogu oddawać. 

5. Znalezienie  Pana Jezusa w świątyni. 

Maryja uczy nas szukać Boga wytrwale, na wszystkich drogach i ulicach, między przyjaciółmi i 

znajomymi - wszędzie dopytywać się o Boga. A jednak nie można Go tak łatwo znaleźć. 

Ostatecznie Maryja znajduje Go w świątyni. Gdy nieraz sami zagubieni zastanawiamy się gdzie 

odnaleźć Boga, pamiętajmy, że możemy Go zawsze znaleźć w Chrystusowym Kościele. Maryja 

szukając Jezusa w świątyni mimo woli daje nam wskazanie, że i my musimy kierować swe kroki 

do świątyni. Słusznie więc nazywamy Ja Królową Apostołów, bo Ona pierwsza odnalazła 

Chrystusa w Kościele Bożym i innym tę drogę ukazała. Ona jest Patronką wszystkich 

szukających Boga, przykładem wytrwałości w poszukiwaniu Chrystusa. Jezus wiedział, że nie 
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jest sam w godzinie konania. I wspólnie z Nim będziemy patrzyli na kielich, który Anioł Boży 

przyniósł Mu od Ojca. "Czyż kielicha, który Mi dał Ojciec, nie będę pił?" Czy nie wezmę udziału 

w dziele Ojca, który pragnie, aby wszystkie dzieci Jego uwierzyły, że mają Ojca w niebie? Syn 

Boży pragnie w tej chwili okazać swoją pełną uległość wobec Ojca. Patrzymy na kielich, który 

trzyma i pragniemy uczyć się od Chrystusa uległości wobec Najlepszego naszego Ojca. 

CZĘŚĆ II – BOLESNA 

1 .Modlitwa w Ogrójcu. 

Przyklękniemy wokół Pana Jezusa, otoczymy Go społem. Uczynimy to po cichu, aby nie 

pobudzić Apostołów, którzy śpią. Przysuniemy się bardzo blisko, aby nie pobudzić Apostołów, 

którzy śpią. Przysuniemy się bardzo blisko, aby Jezus wiedział, że nie jest sam w godzinie 

konania. I wspólnie z nim będziemy patrzyli na kielich, który Anioł Boży przyniósł Mu do Ojca. 

„Czyż kielicha, który Mi dał Ojciec, nie będę pił?” Czy nie wezmę udziału w dziele ojca, który 

pragnie, aby wszystkie dzieci Jego uwierzyły, ze mają Ojca w niebie? Syn Boży pragnie w tej 

chwili okazać swoją pełna uległość wobec Ojca. Patrzymy na kielich, który trzyma i pragniemy 

uczyć się od Chrystusa uległości wobec najlepszego naszego Ojca. 

2. Biczowanie. 

Chrystus jest przywiązany do wysokiej kolumny. Jego Ciało wyciągnięte tak, że niemal zwisa, 

nie dotyka ziemi, poddane jest ciężkim uderzeniom. Otacza Go wieniec biczujących, starają się 

wydobyć z Niego jak najwięcej Krwi. Ta Krew zbroczyła już kolumnę biczowania posadzkę i 

ubrania oprawców. Tryska wokół. Chrystus nie szczędzi swej Krwi. Wziął ją od swej Matki dla 

zbawienia świata. Otoczymy kolumnę biczowania wieńcem naszych serc. Uklękniemy i 

będziemy zbierać tę przecenną, Przenajświętszą Krew, która daje nam zbawienie. Przez Krew 

Chrystusa niejako spokrewniamy się jeszcze bliżej z Maryją, bo przecież Jej krew płynie w 

żyłach Jezusa i spływa na nas. Matka Boleści bierze udział w naszym życiu. 

3. Cierniem ukoronowanie. 

Żołnierze słyszeli zapewne, że Chrystusa nazywano królem i dlatego uwili koronę z cierni, 

nałożyli Mu na głowę i wbili ją kijami. Według śladów Całunu Turyńskiego na głowie Chrystusa 

było przeszło siedemdziesiąt ran od kolców. Do nas należy ulżyć głowie widzialnej Kościoła – 

Ojcu świętemu i wszystkim biskupom i kapłanom, którzy czerpiąc z Głowy, są również 

odpowiedzialni za Kościół Boży. Każdy z nich na swój sposób jest cierniem ukoronowany. Do 

nas należy ulżyć tym wszystkim, którzy maja odpowiedzialność za rodziny, są głowami rodzin. 

Oni także w pełnieniu swego zadania Ba cierniem koronowani. Każde dzieło Boże na wzór 

Chrystusa jest boleśnie ukoronowane. Do nas należy rozluźnić te sploty, przynosić ulgę. 

Chrystus cierpi w Głowie i w członkach. Możemy im pomóc, a  w ten sposób pomożemy Głowie 
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ukoronowanej cierniem. 

4. Dźwiganie Krzyża 

Orszak wykonawców wyroku otacza Chrystusa Pana. Wszystkim się bardzo śpieszy, wszyscy 

chcieliby jak najprędzej odejść do swoich spraw. Nikt z nich nie myśli o tym, jak Chrystusowi 

pomóc w dźwiganiu krzyża. Wszyscy Go popychają, wszyscy Mu złorzeczą. Tak idzie Chrystus 

przez ulice Jerozolimy na Kalwarie, i podobnie idzie Chrystus przez dzieje swego Kościoła. W 

orszaku kalwaryjskim nie brak ludzi, którzy chcieliby wziąć krzyż Chrystusa na swoje ramiona. 

Prawdopodobnie chętnie by to uczyniła Maryja i towarzyszące Jej niewiasty. Wziąłby krzyż Jan, 

wzięliby nawet inni, mniej odważni uczniowie. I w dziejach Kościoła nie brak ludzi, którzy 

chcieliby Kościołowi pomóc. Chrystus powołuje do tego dzieła tych, którzy sami podsuwają 

swoje ramiona pod krzyż Kościoła. Do nich należymy również my. Jakże wdzięczni jesteśmy za 

to zaproszenie. 

5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. 

Podnosimy nasze oczy ku Chrystusa, które powoli się zamykają. Pragnęlibyśmy zatrzymać te 

opadające powieki, ale wiemy, że gdy się zamkną, ludzkie oczy Boga Wcielonego ujrzą Ojca. 

Syn Człowieczy niosący w sobie Słowo Przedwieczne przedstawi się Ojcu, wiodąc za sobą 

zdobycz - wszystkie dusze wyprowadzone z otchłani. Jest to pierwszy zwycięski pochód 

Chrystusa Króla. Podnosimy wszystkie nasze najlepsze uczucia ku Krzyżowi, który odmienia 

swa postać. Już nie jest narzędziem hańby, staje się Krzyżem nadziei. Otaczamy drzewo 

Nadziei jedynej, wyłącznej, nowe drzewo rajskie. Najwspanialszy jest na nim Owoc, który nie 

odbiera życia, ale je przywraca. Jest to prawdziwie "drzewo wiadomości wszelkiego dobra". 

/Laski, 1-2.12.1961/ 

CZĘŚĆ III - CHWALEBNA 

1. Zmartwychwstanie. 

Pragniemy modlić się z Ojcem świętym, który stale 6 nas pamięta, tyle razy dając tego dowody. 

Podziękujemy Bogu za wszystkie łaski, jakimi go obdarza. Radujemy się, że ma tak wspaniałą 

sposobność wyznawania Chrystusa przed narodami świata, wyznawania wiary w Jego 

Zmartwychwstanie. Radujemy się z tego zmartwychwstania, które jest zapowiedzią naszego 

zmartwychwstania. Żyjemy tą prawdą. W stosunku do niej układamy wszystkie nasze dzienne 

sprawy, które oddajemy w dłonie Matki Najświętszej . 

2. Wniebowstąpienie. 

Podnosimy nasze oczy ku oczom Chrystusa, które po Chrystus wstąpił do nieba, aby 
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przygotować nam miejsce. I my kiedyś za Nim pójdziemy. Ale już dziś naszym udziałem jest 

wewnętrzne obcowanie z Bogiem Ojcem Najlepszym. Już dziś człowiek dąży do wyższych 

rzeczy, szuka w swoim sercu Boga. Już dziś czuje, że dopiero wtedy gdy spocznie w Bogu, 

osiągnie pełną radość i pełen spokój. Każdy człowiek pragnie pokoju, jakiegoś wewnętrznego 

wytchnienia, o które tak często modlimy się w liturgii Kościoła. 

3. Zesłanie Ducha Świętego 

Duch Święty napełnia okrąg ziemi tak, iż wszystko, co się w tym okręgu ziemskim mieści ma na 

sobie znamię Jego głosu, mądrości, wiedzy, światła, jedności. A jakie jest dążenie człowieka? 

Człowiek nie dąży do ciemności, nie lubi jej. Gdy ciemność przyjdzie, rozświetla ją światłem. 

Nie lubi ciemności w umyśle i w sercu. Pragnie pogody, którą przynosi Duch mądrości, rozumu, 

rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Tych mocy nadprzyrodzonych pragnie 

człowiek. Dlatego też zapowiedź Ducha Świętego, którego Jezus miał posłać od Ojca, była 

największą nadzieją człowieka. Uczniowie wraz z Matką Chrystusową czekali na tego Ducha, 

który ma ogarnąć oblicze ziemi, tak jak ogarnął Maryję. Dziękujemy, za ten wielki dar nadziei. 

4. Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny. 

Pan Jezus zapowiedział tę chwilę. Mówił: "Potrzeba, abym odszedł. Idę przygotować wam 

miejsce. Gdy odejdę do Ojca, u którego jest mieszkania wiele, przygotuję wam miejsce, a 

wtedy przyjdę i wezmę was, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem i aby radość wasza była 

pełna". Trudno sobie wyobrazić, co nagotował Bóg tym, którzy Go miłują. Ta zapowiedź 

dokonała się na Matce Jezusa Chrystusa. Słyszeliśmy o tym, że Bóg zabierał proroków do 

nieba, ale w jakiej postaci - nie wiemy. Wiemy natomiast, że Maryja była wzięta z duszą i z 

ciałem, wiemy, że czeka to również każdego człowieka w dniu zmartwychwstania. Radujemy 

się, że i nasza osobowa tożsamość nie będzie unicestwiona, lecz przygotowana do wiecznego 

trwania w radości z Bogiem. W Matce Najświętszej widzimy tę, która pierwsza zjednoczyła się z 

Chrystusem i która pierwsza wzięta została do nieba, do pełni zjednoczenia z Trójcą Świętą. 

5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny. 

Ukoronowanie Matki Boga w niebie to tylko zewnętrzny wyraz uwielbienia, którym Bóg chce 

uczcić Służebnicę swoją. Jaka mieści się w tym jednak głębia! Przecież to nie tylko jakiś 

zewnętrzny znak, jak sobie ludzie dziś wyobrażają, upraszczając rzeczywistość, nie dającą się 

odtworzyć. To jest na pewno wielka, nie dająca się wypowiedzieć radość, ogarniająca całą 

osobowość Maryi. Jest to jakaś niezwykła światłość Łaski pełnej, jakieś wewnętrzne widzenie 

wszystkich tajemnic Bożych. Jest to nie dające się wyobrazić wewnętrzne doznanie szczęścia, 

które już nie opuści. To szczęście będzie stałym udziałem osoby, w pełni zjednoczonej z 

Bogiem, posiadającej pełną wiarę i ogarniętej miłością. O takim to uwieńczeniu Bogurodzicy 

myśli zapewne Kościół, gdy mówi, że Maryja jest prawzorem Kościoła, jest wzorem dla 
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każdego człowieka. 

Zakończenie. 

Łączymy się z Ojcem świętym w Watykanie, ze wszystkimi Polakami, gdziekolwiek są, z 

wszystkimi niewolnikami Maryi - Matki Kościoła i Jej pomocnikami. Razem pragniemy czcić 

Królowę Polski, Jasnogórską Matkę Kościoła, mówiąc: "Kyrie eleison..." /Litania Loretańska/  

/Warszawa ,10.X.1979., 

Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski 

Z RÓŻAŃCEM NA DROGI APOSTOLSKIE 

CZĘŚĆ I - RADOSNA 

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 

Jest to tajemnica powołania Maryi z Nazaret na Matkę Boga i ludzi. Wskazanie Jej zadania 

życiowego, wydobycie Jej z własnych dróg i skierowanie na drogi Boże, według myśli i planów 

Bożych. Maryja ma zrezygnować ze swoich upodobań i włączyć się w zbawczą prace swojego 

Syna, zgodnie z wolą Ojca. Ma poddawać się kierownictwu Ducha Świętego. Ma przyjąć do 

siebie Słowo Przedwieczne, aby w Niej Ciałem się stało, aby otrzymało usta, oczy, słuch, nogi, 

dłonie, słowem - aby było wyposażone w Niej do pracy apostolskiej. To wszystko dokona się w 

Matce Boga i ludzi. Maryja powie ulegle: Wielkie to zadanie, jak się to stać może? Ale "niech Mi 

się stanie według słowa Twego". Rozpoczyna się droga apostolska. 

2. Nawiedzenie św. Elżbiety. 

Rychło rozpoczyna Maryja swe apostolskie podróże. Napełniona Duchem Bożym, mając w 

sobie Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, śpieszy się, aby jak najszybciej rozpoczęło się 

Jego błogosławione oddziaływanie. Dlatego niesie Jezusa poprzez góry z pośpiechem do Ain 

Karim, do domu Elżbiety, do Jana, Poprzednika Pańskiego. Pragnie, aby Jej Syn w Niej żyjący, 

jak najprędzej zaczął działać: aby obudził radość, uświęcał, obdarzał łaską Bożą. Dokonuje się 

to dzięki apostolskiej uczynności i gorliwości Maryi. Jan zostaje uświęcony w łonie swej matki, 

Syn Maryi spotyka się ze swym poprzednikiem. Następuje tajemnicza wymiana uczuć 

wywołana bliskością Chrystusa. Wszyscy są podniesieni na duchu, przemawiają w natchnieniu. 

Maryja staje się jak gdyby ośrodkiem pracy apostolskiej. Ona ją właściwie zaczyna. Jeszcze 

Jezus nie prowadzi pracy, ewangelizacyjnej, ale już jest pierwsza Apostołka, która opowiada 

prawdy Nowego Przymierza, pierwsza głosi Ewangelie. 

3. Narodzenie Pana Jezusa. 
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Maryja dała światu Zbawiciela. Oglądamy chwałę Jego jako "Jednorodzonego od Ojca, pełnego 

łaski i prawdy". Odsłania się wielka prawda Wcielenia Syna Bożego. Narodzenie jest jak gdyby 

pierwszym zwiastowaniem Boga wśród ludzi. Żłobek betlejemski jest nie tylko miejscem 

spoczynku Dziecięcia. Jest on również "amboną", z której przepowiada się najbardziej 

podstawowe prawdy o przyjściu Syna Człowieczego na ziemie* Przy tej "ambonie" czuwa 

Matka Słowa. Ona to na razie wyręcza milczące Słowo Przedwieczne, bo to Słowo jeszcze nie 

mówi. Najwyżej płacze. Jeszcze jest skrępowane, związane nieudolnością prawdziwego 

Człowieka, Dziecięcia. Matka Słowa Wcielonego wyręcza wiec Dziecię Jezus. Ona Go 

pokazuje pasterzom, mędrcom, Ona wyjaśnia i tłumaczy, a chociaż o tym nie piszą księgi 

święte, wiemy, iż musiała dawać wyjaśnienia, bo pasterze wracali z Betlejem radując się z tego, 

co widzieli i słyszeli. Chciejmy patrzeć w Żłóbek betlejemski jako na miejsce opowiadania 

wielkiej prawdy, że Słowo Ciałem się stało. 

4. Ofiarowanie  Pana Jezusa w świątyni. 

Jest to właściwie przedstawienie Jezusa w świątyni, wniesienie, wprowadzenie Go, aby odtąd 

zamieszkał tam Bóg Żywy. W świątyni jerozolimskiej była Arka Przymierza, tablice kamienne, 

różdżka Aarona i obłok, jako znak obecności Boga. W świątyniach Nowego Przymierza 

przebywać ma Bóg Żywy, abyśmy wiedzieli, gdzie .Go szukać, gdzie Go na pewno znajdziemy. 

Dzieła tego dokonała Maryja. Ona ubogaciła świątynię. Ona podarowała świątyniom 

chrześcijańskim Boga Żywego. Jezus, wzięty ze świątyni Jej łona, wniesiony został do świątyni 

uczynionej z kamienia. Dobrze jest znać adres, gdzie mieszka Bóg Żywy, którego łatwo 

możemy odnaleźć i do którego możemy iść ze wszystkimi swoimi sprawami. 

5.  Znalezienie Pana Jezusa w świątyni. 

Jest to jeszcze mocniejszy akcent informujący, gdzie właściwie można znaleźć Boga. Trzeba 

było dla ludzkiej wyobraźni i nieudolności tego podkreślenia: "Czyż nie wiecie, że w sprawach, 

które są Ojca mego, potrzeba, abym był?" Czy nie wiecie, że dom Boży jest mieszkaniem Boga 

z ludźmi, że jeżeli szukacie Boga, to znajdziecie Go właśnie w świątyni? Można Go długo 

szukać po zaułkach ulicznych, po zajazdach i oberżach, miedzy znajomymi i krewnymi, ale 

najpewniejszy sposób to odnaleźć Go w pokoju i ciszy świątyni. Tam jest "Bóg Żywy, choć 

ukryty, lecz prawdziwy". Pytanie Maryi: "Synu, cóżeś nam to uczynił?" - sprowokowało 

odpowiedź Jezusa: "Sprawy Ojca mego" - tu, w świątyni! A wiec - sprawy Boga! Ten, który to 

mówi, wcześnie, w młodzieńczym wieku wyznał przed Maryją i Józefem, przed zdumionymi 

mędrcami, że On jest Bogiem Człowiekiem, Synem Bożym. Przyczyną tego wyznania jest 

Maryja. Przedwczesne może wyznanie, ale jakże błogosławione! Chrystus przyśpieszył niejako 

swoją prace ewangelizacyjną głoszenia Królestwa Bożego przez nauczanie w świątyni, tak jak 

później w Kanie, pod wpływem Maryi przyśpieszy swoje błogosławione i dobroczynne działanie 

na rzecz ludzi ubogich i cierpiących. Matka Słowa Wcielonego wywołała wiec słowo z ust 
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milczącego Chłopca, który wyznał, że wchodzi w sprawy Ojca. 

CZEŚĆ II - BOLESNA 

1 . Modlitwa w Ogrójcu. 

Pan Jezus przygotowuje się do swej drogi, do dzieła Odkupienia. W tej chwili ogarnia myślą 

wszystkie dzieci Ojca Niebieskiego. Te, które odbiegły od Ojca pragnie pozyskać, nabyć Krwią 

swoją i oddać Ojcu. Przygotowuje się do wielkiej wyprawy krzyżowej , do wielkiego boju z 

mocami ciemności. Potrzebuje sił i dlatego jest doświadczany. Poddaje się lekowi: "Ojcze, jeśli 

można, niech odejdzie ode mnie ten kielich". Zwycięża lek posłuszeństwem: "Nie jako Ja, ale 

jako Ty chcesz". 

2. Biczowanie. 

Pan Jezus z uległością poddaje się upokorzeniu i cierpieniu. Bierze chrzest krwi. W intencji 

Piłata miało to posłużyć jako środek do uwolnienia Jezusa, zabezpieczenia Go przed śmiercią.. 

Jednakże myśl i plan Boży były inne. Chrystus Pan przyjmuje wszystko, aby się wypełniły 

Pisma, aby była pełna i całkowita uległość woli Ojca. Mamy tu prawdziwy obraz udręk, cierpień, 

prześladowań, biczów jeżyka, które i my musimy niekiedy przyjąć, aby dokonało się dzieło 

Boże, aby w pełni okazała się myśl Boża: Patrzcie, jak umiłował! Niczego nie szczędzi, byle 

okazać miłość tym, których ma zbawić, którym ma pomóc, których pragnąłby skierować ku 

Bogu. Taki jest los niemal wszystkich pracowników apostolskich. Muszą być gotowi na każde 

cierpienie dla Imienia Jezusowego. Nawet zniewagę ucierpieć, byleby tylko dzieło Boże 

rozwijało się w sercach i umysłach ludzi. 

3. Cierniem ukoronowanie. 

Człowiek w swojej złości i małości może być bardzo dokuczliwy. Przejaw takiej nierozumnej 

dokuczliwości widzimy w ukoronowaniu Jezusa cierniem. Nie było to przecież przewidziane w 

procedurze ukrzyżowania, stosowanej za czasów rzymskich. Ale gdy ludzie słabi, małostkowi 

dostaną w ręce Sprawiedliwego, uczynią z Nim wszystko, na co ich stać. Przed nami obraz 

uległości Człowieka, który zamknął oczy na wszystko, bo świadom jest celu, do którego 

zmierza. Głowa Jego będzie cierniem koronowana, ale przyjaciele Boży, którzy zaufają Królowi 

cierniem ukoronowanemu, odbiorą pełną chwałę, bo Bóg hojnie nagradza swoich przyjaciół. 

Większa chwała Ojca i większa ku Niemu miłość okazuje się wówczas, jeżeli przyjmujemy 

udręki, które nas spotykają w pracy apostolskiej, niebaczni na siebie, całkowicie skierowani, 

intencją ku Bogu, ku Jego coraz większej chwale. 

4. Pan Jezus bierze krzyż na ramiona swoje. 

Przez ludzi przygotowany jest dla Niego krzyż, a Ojciec Niebieski przysposobił Mu ludzkie Ciało 
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w łonie Maryi. Obarczony jest wiec podwójnie - ciałem ludzkim i krzyżem ludzkości. Dźwiga na 

sobie nie własne winy, ale winy rodzaju ludzkiego, obcy ciężar. Zastępuje ludzi, którzy nie są w 

stanie udźwignąć własnego ciężaru. Podstawia swoje ramiona, aby zaoszczędzić słabych, 

nieudolnych ludzi. Podobnie dzieje się zazwyczaj w pracy apostolskiej. Dźwigamy nie własny 

ciężar, ale ciężar Kościoła, zadanie, którego się dobrowolnie podjęliśmy. Apostolstwo dotyczy 

spraw wyższych, Bożych. A wiec dobrowolnie się zgłaszamy, aby dźwigać sprawy Boże. 

Zobowiązujemy się do działań apostolskich, chociaż dotąd byliśmy wolni od tego ciężaru. 

Przyszliśmy sami. Może przynagliło nas wołanie Boże, ale mogliśmy się jemu oprzeć, nie 

zaciągając winy. Do tej decyzji pobudzała nas miłość Boga i ludzi. Apostolstwo jest dźwiganiem 

krzyża naszych braci, przygotowanego nam zastępczo przez Ojca Niebieskiego. 

5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. 

Dzieło jest wykonane: "W ręce Twoje, Ojcze, oddaje ducha mojego". Niezwykłą radością jest 

wypełnienie dzieła najtrudniejszego, w pełnym posłuszeństwie woli Bożej, woli Kościoła. Już nie 

pamiętamy udręki, cierpień, upokorzeń, które nas spotykają, bo nad wszystkie uczucia bierze 

górę jedno - radość z uległości, z posłuszeństwa, z dzieła dokonanego, z większej chwały 

Bożej, z pozyskania ludzi dla Boga. Wszystkie te uczucia tak przepełniają dusze apostolską i 

zasłaniają osobiste udręki, że pozostaje sama radość. Wspominał o niej Chrystus, gdy mówił, 

że nawet w niebie jest wielka radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem pokutę 

czyniącym. Radość z przezwyciężenia zła, z pokonania przeciwnika i nieprzyjaciela Bożego. 

Radość z triumfu chwały Bożej, z triumfu łaski w duszy ludzkiej. Radość z umacniania Kró-

lestwa Bożego. Na pewno poprzez cierpienia i łzy konającego Ciała Chrystusa przebijała się 

wielka nadprzyrodzona radość Boga Człowieka: "Wykonało się!" Każde powierzone nam dzieło, 

gdy jest z uległością wykonywane, daje nam radość dokonania, doprowadzenia do celu. Jest to 

nagroda trudu apostolskiego, pełnego posłuszeństwa Bogu i Chrystusowi, żyjącemu w 

Kościele. 

CZEŚĆ III - CHWALEBNA 

1. Zmartwychwstanie  Pana Jezusa. 

Uczniowie otrzymali polecenie, aby szli i dawali świadectwo, iż prawdziwie Pan 

zmartwychwstał. "Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremne byłoby przepowiadanie nasze, 

daremna wiara nasza". Sam Pan Jezus nakazał wyznawanie przed ludźmi, iż prawdziwie 

zmartwychwstał. Osobiście polecił Marii Magdalenie: "Idź i powiedz uczniom moim. Oto 

uprzedzam was do Galilei". Kościół w całej swojej pracy apostolskiej daje świadectwo 

Chrystusowi: "Jam jest zmartwychwstanie i życie. Ktokolwiek uwierzy we Mnie, chociażby 

umarł, żyć będzie, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatnim". 
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2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa. 

Uczniowie Pańscy, Maryja i niewiasty odprowadzili Jezusa na Górę Oliwną i tam otrzymali od 

Niego ostatnie poleceni^, a gdy ich pożegnał wzniósł się ku niebu. Długo jeszcze stali, patrząc 

w niebo. Wreszcie ukazali się im dwaj mężowie i powiedzieli: "Czemu stoicie, mężowie 

galilejscy? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo jak widzieliście Go 

wstępującego". Był to znak, że nie ma już tutaj co robić. Trzeba iść i trzeba opowiadać 

wszystko, cokolwiek usłyszeli od Jezusa, cokolwiek widzieli. Góra Oliwna, Góra pokoju jest 

początkiem apostolskiej drogi. Jest dla nas wspaniałym obrazem naszego powołania. Jest też 

poleceniem, abyśmy we wszystkich budzili nadzieję, że z ziemi idziemy do Ojca. 

3. Zesłanie Ducha Świętego. 

Uczniowie Chrystusowi wraz z Matką Najświętszą, Królową Apostołów zamknęli się w 

Wieczerniku i tam przygotowywali się do pracy apostolskiej. Chrystus zmartwychwstały posłał 

ich przecież, aby szli i przepowiadali Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, aby szli na wszystek 

świat, nauczali i chrzcili w Jego Imię. Muszą jednak zmobilizować swe siły. Czekają więc na 

pomoc Ducha Świętego. Wśród nich jest Oblubienica Ducha Świętego. Każda praca apostolska 

wymaga przygotowania przez modlitwie. Modlitwa jedności z Trójcą Świętą, z całym Kościołem, 

przy udziale Królowej Apostołów i Pośredniczki łask wszelkich, to dla nas wzór bezpośredniego 

wejścia w pracę apostolską, 

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. 

Bóg - Człowiek otwiera niebo dla swojej Matki, dla Tej, którą nazywamy Bramą Niebios. 

Patrzymy więc z ufnością ku Matce Najświętszej, siedzącej po prawicy swojego Syna, 

świadomi, że Ona zawsze się do nas przyzna, zawsze o nas upomni. Ona na progu nowego 

życia okaże nam błogosławiony owoc swojego żywota. 

5. Ukoronowanie Najsw. Maryi Panny. 

Wypada teraz powiedzieć o Maryi słowami Elżbiety: "Błogosławiona, iżeś uwierzyła, albowiem 

spełni Ci się wszystko, cokolwiek Ci było powiedziane od Pana". Maryja staje na progu nieba. 

Gdy słyszy słowa: "Przyjdź Oblubienico! Będziesz koronowana", na pewno odczuwa, iż 

wszystko, cokolwiek było powiedziane od anioła, do końca się wypełnia. Jest więc Ona 

obrazem wierności człowieka wobec głosu Bożego, a także przyjaźni Boga wobec przyjaciół, 

którzy Mu ufają. Wierność ze strony człowieka -przyjaźń ze strony Boga. Ile radości daje 

wierność! "Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony". Warto przezwyciężać chwilowe trudności 

usposobienia, przewrażliwienie, skoro Bóg umie nagradzać swoich przyjaciół. "Oto jak są 

uczczeni przyjaciele Boży!". Głowa Maryi uwieńczona królewską koroną. Kiedyś uwieńczone 

zostanie całe nasze życie, nasza praca, trud, uległość naszemu powołaniu, wrażliwość na głos 
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Boga, który woła i który w tym wołaniu objawia swą miłość. Wybrał! Jest radość, że wybrał. A 

człowiek, wierny temu wyborowi odwdzięcza się Bogu wiernością. 

W-wa,4.VIII.1964. 

MODLITWA DO KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ 

Pomnij, o Panno Święta, co Jasnej bronisz , Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie, że nigdy 

nie słyszano, aby, gdy się Polska w potrzebie pod Twoja opiekę uciekała, Twego wspomożenia 

błagała, od Ciebie opuszczoną została. Taką ufnością ożywiony, o cudowna Panno 

Częstochowska, naród Polski do stóp Twoich przypada i błagalnie wznosi ku Tobie wołanie: 

Królowo Korony Polskiej, Królestwa Swego strzeż! Od Wschodu do Zachodu na straży granic 

Polski, o Pani nasza stań! Płaszczem Swym, jako puklerzem, od wrogów chroń. Wojnom, 

głodom i zarazom, niezgodzie i klęskom wszelakim przystępu do Polski broń, a duszę narodu 

Twego do Syna swego skłoń. O Matko Chrystusowa, Matko Łaski Bożej, nie gardź tem Polski 

wołaniem, lecz usłysz je łaskawie i racz wysłuchać, o łaskawa, o litościwa Pani nasza i 

Królowo. Amen. 

Wydana w Częstochowie z okazji złożenia berła Matce Bożej Częstochowskiej 3.V.1926 r. 
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