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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Przewielebni Księża, Drogie Siostry zakonne, Kochani Bracia i Siostry!
Z radością oddaję w Wasze ręce Różaniec Pieszej Pielgrzymki Legnickiej 2021.
Jest to inicjatywa podjęta przez Księży Przewodników oraz ich grupy, aby w miesiącu październiku łączyć się na wspólnej modlitwie ku czci Matki Bożej. Nie ukrywam,
że bardzo nam zależy, by Piesza Pielgrzymka nie była jednorazowym wydarzeniem
w ciągu roku, ale by trwała w nas świadomość, że nieustannie jesteśmy w drodze wiary!
Mam nadzieję, że zachętą do wzięcia różańca i włączenia się do wspólnoty modlitewnej
będzie fakt, że rozważania przygotowały osoby, które prawdopodobnie znacie, z którymi pielgrzymowaliście i które są z Waszych parafii. Nie rozróżnialiśmy jednak konkretnych autorów, lecz jedynie poszczególne grupy.
Zachęcam Was, by śledzić nasz profil na FB:
https://www.facebook.com/pieszapielgrzymkalegnicka,
Każdego dnia będziemy udostępniać rozważanie jednej tajemnicy. To okazja,
by codziennie spróbować odmówić przynajmniej jeden dziesiątek różańca!
Z chrześcijańskim pozdrowieniem,
ks. Tomasz Metelica
Główny Przewodnik PPL
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Tajemnica 1 – Agonia w Ogrójcu
Jezus upada na kolana w modlitwie, prosząc swojego Ojca, by oddalił od niego cierpienie
i śmierć. Przecież znamy to uczucie bardzo dobrze. Nikt nie chce przeżywać cierpienia.
Gdy mnie ono dotyka, chcę je z całą mocą odrzucić.
Jezusa nie ominęła i ta pokusa. Pokazuje nam jednak, że odpowiedzią na czekające nas
cierpienie nie jest bunt przeciw Bogu, ale pokorne oddanie się w opiekę Ojca. „Nie moja
wola, ale Twoja niech się stanie”.
Tajemnica 2 – Biczowanie Pana Jezusa
Druga tajemnica odsłania Mistrza z Nazaretu bitego przez rzymskich żołnierzy. Siedzi
i nic nie mówi, nie złorzeczy, nie przeklina. Czeka na sprawiedliwy sąd Ojca.
Jak ja reaguję na obelgę ze strony innych? Atakuję?! … Przeklinam?! …
U proroka Izajasza czytamy: „Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec
strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich”. Otrzymam moją sprawiedliwość od Ojca,
ale teraz czas milczeć.
Tajemnica 3 – Ukoronowanie cierniem Pana Jezusa
„Oto człowiek!” oznajmia Piłat. A może tym „człowiekiem” jestem „ja”? Często wystawianym na pośmiewisko, obdartym z godności, samotnym. Życie przysparza wielu takich
momentów. Pojawia się pytanie: „Gdzie jest Bóg, kiedy dzieje mi się krzywda?”. On stoi
z tobą. I z tobą znosi to upokorzenie. Sam stawia mu czoła, nie uchyla się. Jednak ja przez
swój grzech często nie jestem wstanie tego dostrzec.
Tajemnica 4 – Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Chrystus idący z krzyżem, idzie z własnej woli. A gdzie jest Twój krzyż? Czy nie za łatwo
się go pozbywasz, zostawiasz na uboczu, chcesz od niego uciec? Ten, który jest Twoją
drogą, bierze go na siebie i nieustępliwie niesie.
Jeśli Ty weźmiesz krzyż z własnej woli, stanie się on lekki – Jezus przecież mówił do
apostołów: „jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”. On chce ponieść za Ciebie
jego ciężar.
Tajemnica 5 – Zbawcza śmierć Jezusa na krzyżu
Po co ona była? Czy nie mógł mnie łatwiej zbawić? Przecież Bóg może wszystko. A jednak umiera odrzucony i zhańbiony. Dlaczego? Po co?
Umiera, by moja śmierć i śmierć moich bliskich miała sens, by przeprowadziła mnie do
nieba, do pełnego życia. Życie na ziemi to tylko początek, wstęp do prawdziwego życia.
Trzeba umrzeć, by urodzić się na nowo. Umrzeć dla starego człowieka. I to naprawdę
jest możliwe. Możliwe, bo On zrobił to przede mną i za mnie.
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Tajemnica 1 – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny
Przez Ciebie, Maryjo, Bóg dał światu swego Syna jako źródło pociechy; aby opatrywał
rany serc złamanych i pocieszał wszystkich zasmuconych. Jezus Chrystus jest zatem tą
największą pociechą pośród wszystkich wydarzeń, w których wszechmogący i miłosierny Bóg spieszy z pomocą swojemu ludowi. Matko Boża, Ucieczko grzeszników, dziękujemy Ci za to, że podczas Zwiastowania przyjęłaś w pokorze Bożą wolę, aby przez Ciebie
przyszedł na świat Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, w którym jest cała nadzieja człowieka
grzesznego.
Tajemnica 2 – Nawiedzenie św. Elżbiety
Najświętsza Maryjo Panno, nawiedź także nas jako miłościwa Pocieszycielka w tak licznych cierpieniach fizycznych i moralnych, które głębią i dręczą ludzkość. Bądź nam Matką, która zawsze rozumie swoje dzieci i pociesza w smutkach. Matko Boża, Ucieczko
grzeszników, dziękujemy Ci za to, że także dzisiaj do każdego z nas przychodzisz z Jezusem, który obdarza nas pokojem, bo pragniesz, byśmy zawsze żeli w przyjaźni z Bogiem
i ludźmi.
Tajemnica 3 – Narodzenie Pana Jezusa
Miłość Boga, która objawiła się w sercu Chrystusa, pociesza każdego człowieka, który
przychodzi na świat, biorąc go niejako z czułością na kolana. To wszystko dokonuje się
za Twoją przyczyną, Święta Boża Rodzicielko. Matko Boża, Ucieczko grzeszników, dziękujemy Ci za Jezusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem, aby nas wszystkich wyzwolić z niewoli grzechu i uczynić umiłowanymi dziećmi Bożymi.
Tajemnica 4 – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Matko, Ty znasz nasze bóle i nasze cierpienia, ponieważ sama doznawałaś smutku od
Betlejem aż po Kalwarię, gdzie otrzymałaś tę specyficzną misję miłowania nas jako swoje dzieci. Matko Boża, Ucieczko grzeszników, dziękujemy Ci za to, że również jako nasza
najlepsza Matka, zatroskana o szczęście wieczne swoich dzieci, nieustannie wstawiasz
się za nami grzesznymi i oddajesz nas w ramiona miłosiernego Ojca.
Tajemnica 5 - Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Matko Pocieszenia, pomóż nam znaleźć Boga poprzez słowa: „Jak kogo pociesza własna
matka, tak ja was pocieszać będę; w Jerozolimie doznacie pociechy” (Iz 66,13). Mesjasz
bowiem, zgodnie z oczekiwaniami ludu wybranego, był pociechą Izraela. Matko Boża,
Ucieczko grzeszników, dziękujemy Ci za to, że dzięki Twemu wstawiennictwu, w sakramencie pokuty i pojednania na nowo odnajdujemy Boga, Jego przebaczenie i pokój.
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Tajemnica 1 – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Pochłonęło śmierć zwycięstwo. Twoje zwycięstwo, Panie. A ja, który niezdarnie i ociągając się, ale brałem Twój i mój krzyż, czy też będę miał udział w Twoim zwycięstwie? Twa
moc jeszcze w pełni nie objawia się we mnie ani w innych ludziach, ani w świecie. Jeszcze zło podnosi głowę. Ale Twoje jest zwycięstwo, Twoje jest Królestwo! Prowadzisz nas
do niego. Pierwszym był łotr wiszący obok Ciebie. Daj mi miejsce razem z nim, bo taki
jestem do niego podobny.
A Ty, Maryjo, chwalebna Służebnico Pańska, wyproś mi łaskę, bym się tam dostał.
Tajemnica 2 – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Wznosimy razem z Apostołami oczy za Tobą, zdobywającym niebo. Zdobywasz je dla
nas. Nie tylko dla siebie. A my, czy mielibyśmy się tam dostać na zasadzie egoistów, którzy myślą tylko o sobie? Przecież niebo otwiera się kluczem pracy, modlitwy, poświęcenia, służby innym. Daj nam, Panie, znaleźć się tam razem z Tobą, ale pozwól, abyśmy
trafili tam nie w pojedynkę, lecz razem z tymi, których kochamy. Ty godzien jesteś
otrzymać chwałę, moc i cześć, i uwielbienie na wieki. My nie jesteśmy godni. Ale daj nam
być z Tobą z łaski i z miłosierdzia Twego.
A Twoja Matka niech tam nas prowadzi. Pod Jej obronę uciekamy się teraz i w godzinę
śmierci.
Tajemnica 3 – Zesłanie Ducha Świętego
I po to przychodzi Twój Duch, by nam ukazać wielkie pola żniw, pracę Twego Kościoła,
by nas do niej nająć, by rozszerzyć nasze serca. To On daje nam poczucie przynależności
do Twego Ciała. Otwieramy się na Twojego Ducha i Jego działanie w nas, bo wiemy dobrze, że „kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy". A my chcemy mieć
łączność z Tobą. A przez Ciebie z Twoim Duchem. A w Nim z Ojcem wszelkiego dobra
i wszelkiej łaski.
Oblubienico Ducha, Maryjo, strzeż naszego serca, by w nim nie zamieszkał żaden inny
duch, tylko Duch Święty.
Tajemnica 4 – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Bóg pokornych wywyższa i daje im swą łaskę. Z Jego łaski jesteśmy tym, czym jesteśmy.
W Matce Jezusa te prawdy żyją, jaśnieją, sprawdzają się. Bóg zawsze działa. Strąca z tronu wielmożnych, a wywyższa ubogich. W tajemnicy Wniebowzięcia wypełniają się zapowiedzi z Magnificat - pieśni wieczności, pieśni tych, którzy radują się w Bogu, Stworzycielu swoim, tych wszystkich, którym Pan uczynił wielkie rzeczy.
Maryjo, pozwól nam przyłączyć się kiedyś do chóru zbawionych, by śpiewać Bogu radosne uwielbienie.
Tajemnica 5 – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny w niebie
Maryja śpiewa pieśń w niebie. Ukoronowana chwałą Chrystusa. Wzięta tam z ciałem
i duszą. Jest ze swoim Synem i z Tym, który Ją powołał na Jego Matkę, który jest możny
i jest święte Imię Jego. A miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie.
Maryjo, uproś nam, abyśmy z Tobą mogli na wieki śpiewać w niebie wieczyste Magnificat.
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Tajemnica 1 – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny
Przed Maryją staje Anioł i precyzyjne przekazuje Jej wolę Bożą. Jak bardzo to spotkanie
musiało być prawdziwe - rzeczywiste, że po wielu latach Maryja była w stanie opowiedzieć o tym co się wtedy wydarzyło Apostołom, tak że dziś możemy tę tajemnicę odczytywać z kart Ewangelii. Maryja usłyszała z ust Anioła wolę samego Boga. Bóg chce przemawiać do każdego z nas. Czasem jednak, nasza grzeszność próbuje zakłócić Boży sygnał. Maryja żyła bez grzechu. Dlatego i my zechciejmy zerwać z grzesznością, by móc
nastawić swoją duszę na odbiór Bożej woli.
Tajemnica 2 – Nawiedzenie św. Elżbiety
Brzemienna Maryja odwiedza swoją brzemienną krewną Elżbietę. To spotkanie dwóch
kobiet, ale i dwóch synów pod ich sercami. Dzięki zgodzie Maryi na Bożą wolę, łaska Pana rozlewa się również na Elżbietę. Radość Maryi powoduje radość św. Jana – jeszcze
w łonie swojej mamy. Maryja niesie w sobie Boga drugiemu człowiekowi, a dzięki temu
Jego miłość dotyka napotkane osoby. I my możemy nosić w sobie Jezusa, kiedy żyjemy
Jego Słowem, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą. Bracie i siostro nawet nic nie musisz
robić – pamiętaj, że mając w sercu Boga, nie trzymamy Go tylko dla siebie. Może gdzieś
ktoś czeka na Jezusa? Może wystarczy się tylko trochę zbliżyć do tej osoby, by na nowo
radość mocą Bożą zagościła na jej twarzy.
Tajemnica 3 – Narodzenie Pana Jezusa
Stajenka betlejemska, Józef i Maryja, a pośrodku mały Jezus. Piękny obraz, mimo iż sceneria pełna nędzy. Teraz spójrz na najbliższy krzyż. To ten sam Chrystus. Bóg przyszedł
na świat po to, aby na Krzyżu spełniła się ofiara za nasze grzechy. Bądź wdzięczny. Krzyż
to nie koniec. Pamiętaj, że Jezus zmartwychwstał. On się narodził po to, byś przez Jego
śmierć i zmartwychwstanie, mógł również powracać do życia w łasce.
Tajemnica 4 – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Maryja z Józefem zanoszą w darze Bogu to, co mają najcenniejszego. A czym Ty się dzielisz z Bogiem? Czy są to tylko smutki, rozterki, prośby? Co masz najcenniejszego? Bóg
czeka, aż nauczysz się ofiarować Mu siebie samego – twoje życie. To nie jest strata! Tylko
On może twoje życie wraz ze smutkami, rozterkami i twoimi prośbami uczynić piękniejszym i owocniejszym.
Tajemnica 5 – Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
I nam nie raz zdarzy się zgubić w naszym życiu Jezusa. Gdzie go szukać? W drodze, między ludźmi? Pamiętaj, że on zawsze czeka na ciebie w świątyni – w sakramentach. I nie
bój się, że może ta rozłąka trwa zbyt długo, dzień, trzy, miesiąc, rok, a może lata. Jezus
nadal na ciebie czeka. Pojednaj się z Nim.
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Tajemnica 1 – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Po cudzie ustanowienia Eucharystii Jezus udaje się z uczniami do ogrodu Getsemani.
Wiedząc o tym wszystkim co nieuchronnie ma się wydarzyć pragnie jeszcze raz oddać
się na modlitwie rozmowie z Ojcem. Trudna jest ta modlitwa. Jezus drży, odczuwa trwogę, boi się i błaga Ojca by jeśli to możliwe oddalił od Niego ten kielich. Pomimo bólu
i cierpienia na wszystko się zgadza, bo wie że tylko posłuszeństwo woli Ojca ma znaczenie. Przeżywając jedną z najcięższych godzin w swoim życiu Jezus prosi najbliższych
apostołów, Piotra, Jakuba i Jana, o dar czuwania. Jezus pragnie aby w tej godzinie byli
blisko Niego. Oni jednak poddają się zmęczeniu i zapadają w sen. Czuwajcie więc i módlcie się wytrwale abyście nie ulegli pokusie.
Tajemnica 2 – Biczowanie Pana Jezusa
Zaprowadzili Jezusa do Piłata, aby Go skazał na śmierć. On jednak przekonany o Jego
niewinności chce zrobić wszystko aby Go uwolnić. Zgromadzony tłum jest jednak nieustępliwy. Krzyczy o Jezusie „ na krzyż z Nim” a wykorzystując tradycję rozkazuje uwolnić
zbrodniarza Barabasza. Piłat ulega, wydaje wyrok skazujący i przed egzekucją każe Jezusa ubiczować. Nasz Zbawiciel przyjmuje na siebie to niewyobrażalne cierpienie. Nie buntuje się, ale pozwala torturować Swoje ciało. Krew Bożego Syna spływa na ziemie.
Wszystko po to by zostały zmazane nasze grzechy.
Tajemnica 3 – Ukoronowanie cierniem
Pomimo, że tak wrogi Zbawicielowi tłum osiągnął swój cel i Jezus zostaje skazany na
śmierć, to nie wystarczy. Trzeba teraz Go wyśmiać, wyszydzić i poniżyć. Żołnierze na
pośmiewisko zakładają na Jego zakrwawione, obolałe ciało purpurowy płaszcz, na głowę wkładają Mu cierniową koronę, a do ręki zamiast berła dają Mu trzcinę. Następnie
szydząc kłaniają się przed Nim i policzkują Go. Jezus to wszystko przyjmuje, cierpi
w milczeniu, cierpi z godnością. Pokazuje nam wielką wartość pokory.
Tajemnica 4 – Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Jezus bierze na swoje ramiona drzewo krzyża. Aby nas odkupić wyrusza na Kalwarię. Droga wyboista, nierówna, pełna upadków ale konieczna by mogła się wypełnić wola Ojca. Jezus
nie ucieka, jest gotowy dla nas oddać wszystko. Czy i my jesteśmy gotowi oddać wszystko dla Niego? Pójść za Jezusem, pozwolić by On mnie prowadził, wziąć na ramiona swój
krzyż, krzyż w którym jest cierpienie, choroba, śmierć. Pójść za Jezusem i nie zwątpić, że
jest się na właściwej drodze.
Tajemnica 5 – Śmierć Jezusa na krzyżu
I skłoniwszy głowę oddał ducha. Miłość Jezusa do nas zaprowadziła Go do śmierci krzyżowej. Jego śmierć nie jest jednak końcem lecz początkiem. Wielu myślało, że umierając
na krzyżu przegrał, ale On nauczając tłumy o Swoim Ojcu dał nam nadzieje sięgającą
poza śmierć. Jezus oddał życie za każdego z nas by śmierć nie miała już nad nami władzy. Oddał życie całkowicie pełniąc wolę Ojca i modląc się o przebaczenie dla Swoich
prześladowców. Oddał życie by zabrać nas do Siebie. Uczmy się od Niego, że kto straci
swoje życie ten tak naprawdę je zachowa.
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Tajemnica 1 – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
„Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał.
A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami
do Galilei.” (Mt 28, 6-7) Kobiety, które rankiem przyszły do grobu Jezusa, nie spodziewały się, że ich smutek w jednej chwili zamieni się w radość. Zapewne w twoim życiu przytrafiły się chwile smutku, zwątpienia. Może coś nie poszło po twojej myśli, albo teraz
jesteś w trudnej sytuacji. Tam, gdzie człowiek widzi koniec wszystkiego, Bóg daje nowy
początek. Śmierć Jezusa stała się początkiem zbawienia każdego z nas, zmartwychwstanie otworzyło nam drogę do życia wiecznego. Maryjo, opiekuj się nami w trudach naszego życia, uproś nam u swego Syna siłę i wytrwałość.
Tajemnica 2 – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
„Po rozmowie z nimi, Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś
poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami,
które jej towarzyszyły.” (Mk 16, 19-20) Jezus każdego z nas zaprasza do życia wiecznego.
Wstępuje do nieba, aby przygotować nam tam miejsce, wraca do domu swego Ojca.
Zbawienie może stać się także naszym udziałem. Czy przyjmiesz zaproszenie, które kieruje do ciebie sam Zbawiciel? Maryjo, pomagaj nam na drogach naszego życia, abyśmy
wytrwale dążyli do zbawienia w niebie.
Tajemnica 3 – Zesłanie Ducha Świętego
„Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały
dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły,
i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym.” (Dz 2, 24) Jezus nie zostawia nas samych, posyła nam Ducha Świętego, który ma nas prowadzić
i umacniać swymi darami na drodze do zbawienia. Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam, Bóg
w mocy Ducha Świętego nad Tobą czuwa. Maryjo, Ty zostałaś szczególnie napełniona
Bożą łaską, uproś u Boga łaski potrzebne dla nas.
Tajemnica 4 – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
„Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej
stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.” (Ap 12,1) Maryja matka Zbawiciela
została z duszą i ciałem wzięta do nieba. Przez nią kierujemy nasze prośby do Boga.
Każde nasze zmartwienie i smutek możemy jej przedstawić, a ona otoczy nas swą matczyną miłością i opieką. Maryjo, matko Jezusa i nasza, wysłuchaj nasze prośby, które
z dziecięcą ufnością kierujemy przez Ciebie do Boga.
Tajemnica 5 – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi
„Tyś wywyższeniem Jeruzalem, Tyś Chlubą wielką Izraela, Tyś wielką dumą naszego narodu. Tyś wszystko tą ręką swoją uczyniła, dobrze zasłużyłaś się Izraelowi i spodobało się to
Bogu. Niech Cię Pan Wszechmogący błogosławi na wieczne czasy.” (Jdt 15, 9-10) Maryja za
swoją wierność i posłuszeństwo wobec Boga odbiera nagrodę w niebie, ma udział
w królewskiej chwale swego Syna. Maryjo, pragniemy aby królestwo Twego Syna wzrastało na całym świecie.
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7 października 2021 r.
CZĘŚĆ ŚWIATŁA
Przygotowała Grupa 9

z dopowiedzeniami:
Tajemnica 1 – Chrzest Jezusa w Jordanie
1. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który nie musiał przyjmować Janowego chrztu nawrócenia,
bo nigdy nie zgrzeszył, wezwał św. Marię Magdaleną do nawrócenia. Święta Maryjo…,
2. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który wskazał drogę prawdziwej pokuty św. Marii Magdalenie i swoim uczniom.
3. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który przez swój chrzest uświęcił wody w Jordanie, a uzdrawiając, przywrócił życie Boże w św. Marii Magdalenie.
4. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który, nazwany przez Jana Bożym Barankiem, był kontemplowany w sercu św. Marii Magdaleny.
5. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który, wskazany przez Jana, zyskał wielu uczniów i stał się
dla św. Marii Magdaleny Panem i Mistrzem.
6. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który na swej drodze spotkał św. Marię Magdalenę poszukującą żywego Boga.
7. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który rozkochał w sobie św. Marię Magdalenę swoim czystym spojrzeniem na nią, bez osądu.
8. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który znalazł w św. Marii Magdalenie najlepsze zrozumienie
pokuty.
9. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który w św. Marii Magdalenie dał przykład powrotu do czystej miłości.
10. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który w św. Marii Magdalenie znalazł uczennicę wierną do
końca. Święta Maryjo…
Tajemnica 2 – Objawienie Jezusa w Kanie Galilejskiej
1. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który przybył na gody miłości pary oblubieńców. Święta Maryjo…,
2. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który nazywając siebie Oblubieńcem, wzbudził żarliwą miłość w sercu św. Marii Magdaleny.
3. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który znalazł w św. Marii Magdalenie wierną oblubienicę.
4. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który okazał troskę o wszystkie potrzeby oblubieńców oraz
uzdrowił całe życie św. Marii Magdaleny.
5. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który zapraszając na wieczne Gody Weselne, poruszył tęsknotę św. Marii Magdaleny do oddania siebie Bogu.
6. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który został usłyszany przez św. Marię Magdalenę.
7. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który na swoich Godach Weselnych ujrzał św. Marię Magdalenę.
8. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który dając przykład miłości doskonałej, wzbudził w św. Marii Magdalenie pragnienie życia dla Jedynej Miłości.
9. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który troszczył się o potrzeby gości oblubieńców.
10. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który posłuszny Matce na godach weselnych, dał przykład
św. Marii Magdalenie jak trwać przy Maryi. Święta Maryjo…
Tajemnica 3 – Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
1. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który przyniósł Dobrą Nowinę o królestwie Syna Człowieczego. Święta Maryjo…
2. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który głosił Ewangelię Dziecięctwa Bożego.
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3. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który wskazując na dzieci jako czystych posiadaczy Jego królestwa, obudził w św. Marii Magdalenie tęsknotę za niebem.
4. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który był bardzo uważnie słuchany przez św. Marię Magdalenę.
5. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który odnowił w św. Marii Magdalenie czystość dziecka.
6. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który znalazł w św. Marii Magdalenie uważną uczennicę.
7. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który zyskał w św. Marii Magdalenie wierną towarzyszkę.
8. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który uczynił ze św. Marii Magdaleny Apostołkę Apostołów.
9. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który głosząc drogę powstania człowieka z martwych, jeszcze za życia poruszył serce św. Marii Magdaleny pragnieniem życia wiecznego.
10. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który przekazał św. Marii Magdalenie klucz do zrozumienia
życia. Święta Maryjo…
Tajemnica 4 – Przemienienie na górze Tabor
1. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który ujawnił swym najbliższym uczniom prawdziwą tajemnicę o sobie i otworzył serce św. Marii Magdaleny na przyjęcie woli Ojca. Święta Maryjo…
2. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który ukazał uczniom swoje człowieczeństwo i swoją boskość, którą uwielbiała św. Maria Magdalena z wdzięczności swemu Panu i Bogu.
3. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który pozwolił zobaczyć uczniom siebie przemienionego na
spotkaniu w modlitwie oraz pragnął, by św. Maria Magdalena ujrzała Go pierwsza po
zmartwychwstaniu.
4. Zdrowaś Maryjo… Jezus, na którego twarzą w twarz patrzyła św. Maria Magdalena.
5. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który został rozpoznany przez św. Marię Magdalenę jako Syn
Boga.
6. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który pozostał w sercu św. Marii Magdaleny chwalebnie
przemienionym Panem.
7. Zdrowaś Maryjo… Jezus, którego św. Maria Magdalena była wierną i z miłością słuchającą uczennicą.
8. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który przez spotkanie z sobą przemienił serce św. Marii
Magdaleny.
9. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który przez przykład św. Marii Magdaleny ukazał prawdziwą
drogę przemiany dla wszystkich uczniów.
10. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który na Górze Przemienienia ukazał Światło zwyciężające
ciemności Golgoty, na zawsze rozjaśniającą drogę życia św. Marii Magdaleny. Święta Maryjo…
Tajemnica 5 – Ustanowienie Eucharystii
1. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który w Wieczerniku przekazał uczniom swój testament.
Święta Maryjo…
2. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który w czasie ostatniej wieczerzy przekazał uczniom najważniejsze prawdy, o których usłyszała ich wierna towarzyszka, św. Maria Magdalena.
3. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który odchodząc, zamiast krwawej ofiary wskazał drogę miłości, którą z radością kroczyła św. Maria Magdalena.
4. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który nazwał siebie świątynnym Barankiem Paschalnym, a
któremu całkowicie oddała swe życie św. Maria Magdalena.
5. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który zapowiadając Ducha Pocieszyciela, ożywił w św. Marii
Magdalenie ufność w wieczne przebywanie z Panem w chwale.
6. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który zamienił ołtarz na stół miłości czystej, którą z gorącym
sercem pojęła i realizowała św. Maria Magdalena.
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7. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który czyniąc się naszym pokarmem, stał się dla św. Marii
Magdaleny zaspokojeniem tęsknoty posiadania Go w sercu.
8. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który podczas Wieczerzy umył nogi uczniom, by mieli z Nim
udział, tak też oczyścił serce św. Marii Magdaleny.
9. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który wskazał uczniom drogę wolną od dominacji.
10. Zdrowaś Maryjo… Jezus, który wskazał uczniom drogę miłości aż po Krzyż, na którą
św. Maria Magdalena namaściła Go łzami i królewskim olejkiem. Święta Maryjo…
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8 października 2021 r.
CZĘŚĆ BOLESNA
Przygotowała Grupa 0

Tajemnica 1 – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Modlitwa Twojego Syna Maryjo w Ogrodzie Oliwnym była pełna ufności i zawierzenia
Bogu. Nie moja, lecz Twoja wola – mówił Jezus. To są bardzo podobne słowa do Twoich,
kiedy Archanioł Gabriel zwiastował Tobie, że staniesz się Matką Boga: Niech mi się stanie
według twego słowa. W Twoich słowach i w modlitwie Jezusa widzimy, jak bardzo wasze
serca były oddane Bogu, bez reszty zanurzone w Nim, całe żyjące DLA Boga.
Maryjo, ucz nas takiego zawierzenia Bogu – pełnego, niczym nieograniczonego.
Tajemnica 2 – Biczowanie Pana Jezusa
Prorok Izajasz zapowiedział, że na Mesjasza spadnie chłosta zbawienna dla nas. Jego
cierpienie nas zbawia! To jest tak nieprawdopodobne! A jednak świadomość tego, że
stało się tak z powodu naszych grzechów, powinna nas napełnić wielkim bólem i wstydem. Gdyby nie moje decyzje, nigdy by do tego nie musiało dojść. Jedynie Ty, Matko, nie
byłaś winna, bo jesteś bez grzechu poczęta. A jednak odczuwałaś ból, który przeszywał
Twoje matczyne serce, kiedy Twój Syn był biczowany z naszego powodu.
Maryjo, pomagaj nam podejmować dobre decyzje, które odsuną nas od popełnienia
grzechu.
Tajemnica 3 – Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
W ukoronowanym cierniem Chrystusie możemy zobaczyć, jak my wyglądamy przed Bogiem. Piłat powiedział: Oto człowiek. Tak właśnie wygląda każdy człowiek, kiedy jest
sponiewierany przez grzech – jak ubiczowany, opluty, wyśmiany Jezus. Ty, Maryjo, cierpiałaś widząc swojego Syna stojącego przed Trybunałem. Cierpisz także widząc nas,
upodlonych przez grzechy.
Maryjo, wstawiaj się za nami, by Bóg nieustannie nas przemieniał i odnawiał nas na swój
obraz i podobieństwo.
Tajemnica 4 – Dźwiganie Krzyża
Jezus przyjął krzyż i niósł go na Golgotę. W drodze spotkał Weronikę, pomógł Mu Szymon, pocieszał płaczące kobiety. Na swojej drodze spotkał też Ciebie, Maryjo. Towarzyszyłaś Mu nawet podczas tej ostatniej drogi, milcząca, bolejąca, płacząca… Jesteś też
obecna przy nas, kiedy pokonujemy najcięższe drogi życia. Twoja obecność jest często
największą otuchą.
Maryjo, bądź przy nas w każdej chwili życia, szczególnie w chwilach najtrudniejszych.
Tajemnica 5 – Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu
Kiedy przebito serce Zbawiciela, Twoje serce Matko przeszył miecz boleści. Zranione
serce Jezusa i zranione serce Matki. Jak bardzo upodabnialiście się do siebie, nieustannie, zawsze. W zawierzeniu Bogu, w życiu dla Boga, a także w cierpieniu. Matko, naucz
nas przyjmować z pokorą rany, które są zadawane naszym sercom. One przecież upodabniają nasze serca do serca Jezusa i Twojego przeczystego, zranionego bólem, serca.
Maryjo, weź dziś w swoje ręce nasze serca i złóż je w Sercu Zbawiciela, które jest pełne
miłosiernej miłości.
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9 października 2021 r.
CZĘŚĆ RADOSNA
Przygotowała Grupa 1

Tajemnica 1 – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Bóg tak zaufał tej młodej Dziewczynie, że od Jej zgody uzależnił cały swój plan zbawienia. Nie zawiódł się. Teraz podobną ufność składa we mnie. Codziennie daje mi wybór.
Codziennie Bóg uzależnia jakieś swoje działanie od mojego "tak". Przygotował niesamowite dary i złożył je w moje ręce. Chce, żebym sam je przyjął i zaczął dawać innym,
jak Maryja. A ja czekam, sam nie wiem na co.
Mamo Jezusa i moja Mamo, wyproś mi odwagę codziennego mówienia Bogu "tak".
A św. Maksymilian dodaje – „Choćbyśmy się najwięcej trudzili i zamęczali - niewiele zrobimy, jeżeli nie damy dobrego przykładu.”
Tajemnica 2 – Nawiedzenie św. Elżbiety
Jezus zaraz po poczęciu posyła swoją Matkę w drogę do Elżbiety. Maryja idzie i posługuje potrzebującej, ale przede wszystkim niesie Tego, który począł się w Jej łonie. Jezus
mnie też posyła. Mnie też nie pozwala zostać wygodnie w domu. On chce, żebym szedł
i służył wszystkim, których postawi na mojej drodze. On pragnie dotrzeć do nich przeze
mnie. Ale w domu jest tak miło, bezpiecznie, ciepło. Boję się z tego zrezygnować.
Mamo, módl się dla mnie o siły potrzebne do opuszczenia swojego bezpiecznego, znanego miejsca i podjęcia trudnej drogi do drugiego człowieka.
Uzupełnijmy to rozważanie myślą św. Maksymiliana – „Źródłem pokoju jest zdać się na
wolę Bożą: robić, co jest w naszej mocy, resztę zostawić staraniu Bożej Opatrzności
i zaufać jak dziecko Matce swej najlepszej.”
Tajemnica 3 – Narodzenie Pana Jezusa
Niełatwo jest, patrząc po ludzku, zrozumieć sens tego wydarzenia. Niełatwo zrozumieć,
jak ważne jest to, co się dzieje w żłobie, na sianie, pośród bydła. Żaden człowiek nie wymyśliłby takiej scenerii dla narodzin Zbawiciela. Jednak wiara pozwoliła Maryi wznieść
się ponad to, co zewnętrzne. Dlaczego ja tak często nie potrafię zobaczyć działania Boga
w tym, co ubogie i niepozorne? Czemu tak bardzo pragnę spektakularności wiary?
Matko, pokazuj mi zawsze, że prawdziwego Boga znajdę nie w pałacu Heroda, ale w betlejemskiej szopie. I dodajmy wskazanie św. Maksymiliana do tego rozważania – „Nic nie
ufaj sobie: we wszystkim całkowicie zaufaj miłosierdziu Bożemu, co przez Niepokalaną
cię prowadzi.”
Tajemnica 4 – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Maryja ofiarowała Bogu swój największy skarb - Jezusa. W tym akcie zgodziła się na
wszystko, cokolwiek będzie zgodne z Bożą wolą. Zaufała całkowicie, mimo iż to oznaczało, że jej duszę przeniknie miecz boleści. Ja jednak boję się zaufać. Boję się, że jeśli Bóg
zażąda zbyt wiele, będzie się to wiązało z bólem, stratą.
Mamo, proś dla mnie o taką wiarę, która pozwoli zaufać do końca, tak jak Ty zaufałaś.
Św. Maksymilian tak mówi o budowli jaką jest świątynia, do której winni przychodzić
wierni Bogu – „Możemy wybudować wiele kościołów. Ale jeśli nie będziemy mieli własnych mediów, te kościoły będą puste.”
Tajemnica 5 – Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Nawet Jej zdarzyło się zagubić Jezusa i nie wiedzieć, gdzie Go szukać. Ale szukała. Była w
tym poszukiwaniu wytrwała i konsekwentna. Nie bała się zawrócić z drogi i opuścić
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bezpiecznej grupy pielgrzymów, z którą podążała. Wiedziała, że najważniejszą rzeczą w
życiu jest odnalezienie Jezusa. Ja natomiast tak łatwo rezygnuję z poszukiwań. Nie chcę
zejść z utartych ścieżek, aby szukać Pana.
Mamo, ucz mnie wytrwałości w szukaniu Twojego Syna zawsze, ilekroć Go zagubię w
swoim życiu.
Tą ostatnia myślą św. Maksymiliana zakończymy to rozważanie – „Dobrze spełniać to co
ode mnie zależy, a dobrze znosić to, co ode mnie nie zależy – oto jest cała doskonałość
i źródło prawdziwego szczęścia na świecie.”
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10 października 2021 r.
CZĘŚĆ CHWALEBNA
Przygotowała Grupa 2

Tajemnica 1 – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Zmartwychwstanie Jezusa jest kulminacyjną prawdą naszej wiary w Chrystusa i stanowi,
tak samo jak Krzyż, istotną część Misterium Paschalnego. Oprócz tak istotnego znaku,
jakim był pusty grób, Zmartwychwstanie Jezusa zostało potwierdzone przez niewiasty,
które pierwsze spotkały Jezusa i były pierwszymi zwiastunami tej nowiny dla samych
Apostołów. Jezus ukazał się najpierw Piotrowi, a potem Dwunastu, a później zjawił się
więcej niż pięciuset braciom równocześnie i jeszcze innym osobom. Apostołowie nie
mogli sami wymyślić zmartwychwstania, ponieważ wydawało im się ono niemożliwe.
Przecież sam Jezus wyrzucał im niewiarę. Matko Boża, uproś nam u Swego Syna łaskę
głębokiej wiary.
Tajemnica 2 – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Po czterdziestu dniach, odkąd Jezus objawił się swoim Apostołom, gdy Jego chwała pozostawała jeszcze zakryta pod postacią zwyczajnego człowieczeństwa, Chrystus wstępuje do Nieba i zasiada po prawicy Ojca. Jest Panem, który teraz w swoim człowieczeństwie
w wiecznej chwale Syna Bożego rządzi i wstawia się nieustannie za nami u Ojca. Posyła
nam swego Ducha i daje nam nadzieję, że pewnego dnia będziemy z Nim na wieki. Matko
Boża, uproś nam u Swego Syna łaskę głębokiej wiary.
Tajemnica 3 – Zesłanie Ducha Świętego
Pięćdziesiąt dni po swoim Zmartwychwstaniu, uwielbiony Jezus Chrystus wylewa obficie Ducha i objawia Go jako Osobę Boską; w tym dniu zostaje w pełni objawiona Trójca
Święta. Posłanie Chrystusa i Ducha Świętego wypełnia się w Kościele, który jest posłany,
aby głosić i upowszechniać misterium komunii Trójcy Świętej. Duch Święty buduje,
uświęca i ożywia Kościół. Duch miłości przywraca ochrzczonym utracone przez grzech
podobieństwo Boże i pozwala im żyć w Chrystusie, uczestniczyć w życiu Trójcy Świętej.
Posyła ich, aby dawali świadectwo o Prawdzie Chrystusa i ustala ich wzajemne funkcje,
aby wszyscy przynosili „owoce Ducha”. Matko Boża, uproś nam u Swego Syna łaskę głębokiej wiary.
Tajemnica 4 – Wniebowzięcie NMP
Po Wniebowstąpieniu swego Syna Maryja Dziewica została wzięta do nieba. Nie zaprzestała wstawiać się za swoimi dziećmi, lecz jest dla wszystkich wzorem wiary i miłości,
i wywiera na nich zbawienny wpływ. Wierni widzą w Niej obraz i pierwowzór zmartwychwstania, którego oczekują i wzywają Ją jako Orędowniczkę, Wspomożycielkę i Pośredniczkę. Matko Boża, uproś nam u Swego Syna łaskę głębokiej wiary.
Tajemnica 5 – Ukoronowanie Maryi
Maryja jest także Królową naszych rodzin. Razem z Jezusem i Józefem tworzy najświętszą rodzinę, która jest pierwowzorem i przykładem wszystkich rodzin chrześcijańskich.
Spoglądając teraz na Maryję, jako Królową, całą świętą i już uwielbioną w ciele i duszy
widzimy w Niej matkę naszych rodzin. Mamy w Niebie Królową, która oręduje za nami
u Boga. Matko Boża, uproś nam u Swego Syna łaskę głębokiej wiary.
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11 października 2021 r.
CZĘŚĆ RADOSNA
Przygotowała Grupa 3

Tajemnica 1 – Zwiastowanie NMP
Anioł przyszedł do Maryi i obwieścił Jej wolę Boga, ona nie wiedziała co ją czeka, ale zaufała Bogu, w pełni Mu się oddała i posłusznie powiedziała “tak”. My we współczesnym
świecie chcemy, aby spełniały się nasze pragnienia i myśli, ale Bóg ma dla nas inne plany
- wspanialsze, niż mogłoby się nam wydawać, Maryjo nasza Matko, ucz nas posłuszeństwa oraz zaufania Bogu.
Tajemnica 2 – Nawiedzenie św. Elżbiety
Maryja dowiedziawszy się od Anioła Gabriela, że pocznie i porodzi syna Bożego, oraz że
jej kuzynka Elżbieta mimo podeszłego wieku nosi pod sercem dzieciątko, to ofiarnie poszła pomóc kuzynce, ale i także podzielić się z nią słowami Anioła. My także na wzór
NPM powinniśmy każdego wspierać i iść z mu z pomocą.
Tajemnica 3 – Narodzenie Pana Jezusa
Dla Maryi przyszedł czas rozwiązania i urodziła Syna Bożego - Jezusa. Owinęła Go w pieluszkę i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich nigdzie miejsca. Panie Jezu, dziękujemy
Ci, że przyszedłeś na świat i odkupiłeś nas. Ty zbawca świata, ułożyłeś się przed nami
leżąc w stajni. Dziękujemy Ci za Twoją wielką miłość.
Tajemnica 4 – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Rodzice Pana Jezusa, zgodnie z prawem ofiarowali Pana Jezusa jako pierworodnego syna
Maryi, na wyłączną służbę Bogu. Prorok Symeon wypowiedział słowa, że Jezus będzie
zbawcą świata i światłem dla oświecenia pogan. Panie Jezu dziękujemy Ci za to, że nas
zbawiłeś i nadal nas zbawiasz.
Tajemnica 5 – Znalezienie Pana Jezusa w świątyni
Święta rodzina, pojechała do Jerozolimy na święto Paschy, wracając do domu, Maryja
zauważyła, że nie ma z nimi Jezusa. Razem z Józefem szukali Go. Dopiero po 3 dniach
znaleźli Go w świątyni, gdzie siedział wśród uczonych, przysłuchiwał się im, zadawał
pytania i ich pouczał. Jezus już jako 12 letni chłopiec wiedział, po co przyszedł na świat,
Maryja zapytawszy Jego, gdzie był, mówiąc, że długo Go szukali, On rzekł, że jest w Domu Swojego Ojca, a Maryja zapamiętała te słowa i je rozważała.
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12 października 2021 r.
CZĘŚĆ BOLESNA
Przygotowała Grupa 4

Tajemnica 1 – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Pan Jezus przed ważnymi momentami w swoim życiu udawał się na modlitwę – spotkanie ze swoim Ojcem. Podobnie i teraz, tuż przed wypełnieniem swojej misji Jezus udaje
się na modlitwę do Ogrodu. Zabiera tam Piotra, Jakuba i Jana. Pragnie, aby Mu towarzyszyli w tym trudnym czasie, zachęca ich do czuwania, sam natomiast oddala się, aby
rozmawiać z Ojcem.
Modlitwa Jezusa w Ogrójcu pokazuje nam, że przyjęcie woli Boga nie zawsze jest łatwe
i przyjemne. Nieraz wymaga tego, abyśmy zmierzyli się z samymi sobą, ze swymi lękami,
słabościami… Gdy przychodzi w naszym życiu taki czas możemy jednoczyć się z Jezusem, który mówi „Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich”. Aby zaraz
potem powiedzieć z Jezusem „Lecz niech się stanie tak jak Ty chcesz, nie Ja”.
Tajemnica 2 – Biczowanie Pana Jezusa
Nieraz może się zdarzyć, że zapomnimy o tym, że Jezus cierpiał za nasze grzechy, że był
zdruzgotany za nasze winy, że spadła na Niego chłosta, która nam się należała(Iz 53,5).
Gdy zgubimy tę perspektywę sprzed swoich oczu, swojego serca możemy wpaść w pułapkę i dostrzegać winy i grzechy tylko w ludziach, którzy są obok nas. Swoje zaś postępowanie zaczniemy wybielać usprawiedliwiać. Zaczniemy myśleć, że Jezus umarł za czyjeś grzechy, a przecież On poniósł Mękę za moje i Twoje złe czyny.
Tajemnica 3 – Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Jezus zamiast korony nosił wieniec cierniowy. Wziął na siebie moje grzechy, a w związku z tym grzechy, które nie w pierwszej chwili są dostrzegalne. Są to grzechy „mojej
głowy” – moje złe myśli, obgadywanie, plotki, kłamstwa, wiele można by wymieniać.
Dużo myśli nurtuje nasz umysł. Jesteśmy wciąż zajęci różnymi sprawami, zapominamy
o Bogu, rodzinie, najbliższych. Jezus już wziął na siebie nasze grzechy, nie musimy nosić
cierniowego wieńca. Załóżmy koronę Bożej Miłości jak przystało na dzieci Boże.
Tajemnica 4 – Droga Krzyżowa Pana Jezusa
Jezus bierze Krzyż i podąża na Golgotę. Idzie pierwszy bym dać przykład do naśladowania, by nam przewodzić na drodze do Domu Ojca. Wypełniają się słowa Zbawiciela: „Kto
chce iść za Mną, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje”. Pokazujesz Panie, że
droga ta nie jest łatwa, że prowadzi pod górę, że zdarzają się na niej upadki. Lecz kiedy
upadnę mogę wstać i dalej podążać krok za krokiem za moim Panem i Zbawicielem.
Tajemnica 5 – Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu
Jezus umiera na oczach tłumu, zainteresowanego jedynie tym, czy zejdzie z krzyża, czy
uczyni jakiś spektakularny cud. Nic takiego się nie dzieje. Pan Jezus nie schodzi z krzyża,
nie pokazuje, kto ma rację, kto jest Królem, kto jest Synem Boga. Jezus umiera. Kończy
jako przegrany, ale czy na pewno? Czy Jezus przegrał?
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13 października 2021 r.
CZĘŚĆ CHWALEBNA
Przygotowała Grupa 5

Tajemnica 1 – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie
leżał. A idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom: powstał z martwych i oto udaje się
przed wami do Galilei.(Mt 28, 6-7) Jezus prawdziwie wstał z martwych, by wyrwać nas
z grzechu, wziąć go na siebie i pogrzebać, byśmy byli wolni. Bo tak bardzo nas umiłował.
I nie ma go tam gdzie jest śmierć i ciemny grób. Już nie. Bo zmartwychwstał.
Tajemnica 2 – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Po rozmowie z nimi, Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś
poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.(Mk 16, 19-20) Czy wierzę, że Jezus naprawdę żyje i przychodzi do mnie każdego dnia, na Eucharystii, w każdej osobie, którą spotykam, w każdej
myśli zwróconej ku Niemu ? Czy wierzę, że jest ze mną, nawet kiedy nie odczuwam Jego
obecności i czuję się samotny? A jeśli wierzę, to On zawsze czeka. I JEST.
Tajemnica 3 – Zesłanie Ducha Świętego
Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały
dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły,
i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. (Dz 2,
2-4) Jezus posłał Ducha Świętego, by nam pomagał i by nas pocieszał, gdy Jego nie będzie fizycznie na ziemi, kiedy nie będziemy mogli go zobaczyć. Duch Święty przypomina
nam o duchowej obecności Jezusa w naszej codzienności. Pomaga nam się modlić, kiedy
my sami nie potrafimy, nie umiemy. On nas prowadzi i wskazuje drogę, prawdę i życie.
Czy nasłuchuje natchnień Ducha Świętego w moim sercu? Czy się nimi kieruję?
Tajemnica 4 – Wniebowzięcie NMP
Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej
stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. (Ap 12,1) Maryja zgodziła się być
Matką samego Boga, więc w konsekwencji ich wielkiej bliskości, została wzięta do Nieba
i tam przebywa z Nim już na wieki. Maryja podąża za swoim Synem, tam gdzie jest On,
tam jest Ona. Czy chcę podążać za Jezusem i być blisko Niego, tak jak Maryja? Czy troszczę się bardziej o sprawy duchowe, czy doczesne?
Tajemnica 5 – Ukoronowanie NMP
Tyś wywyższeniem Jeruzalem, Tyś Chlubą wielką Izraela, Tyś wielką dumą naszego narodu. Tyś wszystko tą ręką swoją uczyniła, dobrze zasłużyłaś się Izraelowi i spodobało
się to Bogu. Niech Cię Pan Wszechmogący błogosławi na wieczne czasy. (Jdt 15, 9-10)
Maryja została wyniesiona do najwyższej chwały, ponieważ pozwoliła Bogu sprowadzić
się do największej pokory. Uznała całą pokorą swego Niepokalanego Serca, że wszystko
zależy od Pana Boga i do Niego należy, i że ON jest absolutnie wszystkim dla Niej. Czy dla
mnie Bóg jest wszystkim czego tylko potrzebuję? Czy w moim życiu, tak jak w życiu Maryi, to On jest dla mnie najważniejszy?
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14 października 2021 r.
CZĘŚĆ ŚWIATŁA
Przygotowała Grupa 8

Tajemnica 1 – Pan Jezus przyjmuje chrzest w wodach Jordanu.
„Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste…” (Ps 51, 12)
Jezus przyjmuje z rąk Jana chrzest nawrócenia. Zstępuje na Niego Duch Święty, a z nieba
słychać głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Bóg ma upodobanie w człowieku mającym czyste serce. Droga naszego ciągłego nawracania niech
wiedzie przez Niepokalane Serce Maryi – Matki Tego, który chrzci Duchem Świętym
i ogniem. Wiara podpowiada mi, abym we wszystkich sytuacjach przychodził do Jezusa,
On wziął na Siebie moje grzechy i pragnie obdarzać swoimi łaskami, bym żył w wolności
dziecka Bożego, bym pamiętał na co dzień, że jestem Jego umiłowanym dzieckiem, i że
Jemu zależy na mnie. Maryjo, niech nasze serca będą czyste, abyśmy mogli przyjąć dar
Ducha Świętego i płonąć ogniem Jego Świętej Miłości.
Tajemnica 2 – Pan Jezus objawia się na weselu w Kanie Galilejskiej.
„Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca.” (Ps 37, 4)
Bóg chętnie spełnia pragnienia serc Jemu oddanych. On jest Bogiem radości i wesela.
Trzeba nam tylko posłuchać słów Maryi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Ona
swym Niepokalanym Sercem najlepiej poznała tajemnicę Jego zatroskania o wszystkie
potrzeby człowieka. Zaufaj Maryi, Pośredniczce wszelkich łask w każdej sytuacji . Ona
zna nasze życie, rozumie nasze troski, zawsze prowadzi do Jezusa, który pragnie mówić
także do mojego serca, a Jego Słowo jest wszechmocne.
Maryjo, obecna na weselu w Kanie Galilejskiej, uproś nam serca radosne i posłuszne.
Tajemnica 3 – Pan Jezus głosi Dobrą Nowinę i wzywa do nawrócenia.
„Ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym
i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości.” (Łk 8, 15)
Niepokalane Serce Maryi jest Sercem szlachetnym i dobrym, gdyż dzięki wytrwałości w
wierze zrodziło Słowo Przedwieczne – Jezusa Chrystusa. Wezwanie do nawrócenia, do
przemiany życia nie podoba się tym, którzy czują się sprawiedliwi i dobrzy, którzy nie
widzą potrzeby zmiany czegokolwiek. Przecież ja też nie jestem doskonały, przecież
chciałbym dobrze, a tak często nie mam siły. Ale wiara podpowiada mi, że aby dojść do
nieba trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.
Maryjo, Matko Słowa Bożego, uproś nam serca słuchające i rodzące owoce.
Tajemnica 4 – Przemienienie Pana Jezusa na Górze Tabor.
Bóg „niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On
wzywa (…). (Ef 1, 18)
Jesteśmy wezwani na Górę Tabor, razem z Piotrem, Jakubem i Janem, aby być świadkami
przemienienia Jezusa. Eliasz i Mojżesz rozmawiają z Jezusem o dziele, którego ma
dokonać, o Jego męce i śmierci, a uczniowie nie wiedzą, co mają powiedzieć i po raz
pierwszy widzą Jezusa w taki sposób. Tylko trzej byli dopuszczeni do tego spotkania i
nie mogli opowiadać o tym, co widzieli. Po zmartwychwstaniu Mistrza zrozumieli i dziś
dzielą się tamtym doświadczeniem. Doświadczenia przeżywane z wiarą umacniają i uczą
– pokory, zaufania, zawierzenia. Pan umacnia i przeprowadza, aby wiara, nadzieja
i miłość rozwijały się do pełni przez Niego zamierzonej, nawet, jeśli zrozumiemy to
dopiero z perspektywy lat.
Maryjo, uproś nam światłe spojrzenie na nasze powołanie do życia wiecznego w Bożej
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chwale.
Tajemnica 5 – Pan Jezus ustanawia Eucharystię.
„(…), a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca.” (Dz 3,
46)
Eucharystyczny Jezus jest pokarmem dla wierzących. Spożywajmy Go w radości i prostocie
serca. Niech ono czuje, że przychodzi do niego Bóg żywy i prawdziwy. Wiara mówi mi, że w
Hostii jest prawdziwe Ciało Syna Bożego – umęczonego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który teraz siedzi po prawicy Ojca i wstawia się za mną, i jednocześnie
obecny jest w każdym człowieku. To Chleb Żywy, który zstąpił z nieba i daje życie światu
na drodze do wieczności.
Maryjo, Niewiasto Eucharystii, przychodź do naszych serc razem z Twoim Synem.
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15 października 2021 r.
CZĘŚĆ BOLESNA
Przygotowała Grupa 9

Tajemnica 1 – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze
smutku.(Łk 22, 44-45)
Jezus klęczy na modlitwie, a przed Nim grzech wszystkich ludzi, niewdzięczność, niewierność, zdrada. W tę noc kiedy wszyscy Go opuścili, Maryja modli się razem z Nim.
Ona jedna, wolna od wszelakiego grzechu, będzie mnie zawsze wspomagać, abym za
łaską Chrystusa zwyciężył grzech.
Tajemnica 2 – Biczowanie Pana Jezusa
Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować.(J 19, 1)
Jezus znosi te okropne cierpienia zadawane Mu podczas biczowania. Żołnierze nie mają
litości, biczami rozrywają najświętsze ciało Zbawiciela. Jezus poddaje się pokuciem za
zmysłowość ludzi, za grzechy nieskromności i nieczystości. On Syn Boży, zrodzony z najczystszej Dziewicy, pozwala skatować swoje niewinne ciało. W tej tajemnicy proszę Cię
Jezu, a także Twoją Matkę, Niepokalaną Dziewicę, o czystość ciała i duszy dla dzieci młodzieży. Proszę zachowaj ich od zgorszenia oraz daj im łaskę zwycięstwa w trudnościach,
w walce o zachowanie skromności.
Tajemnica 3 – Ukoronowanie cierniem
Uplótłszy wieniec z cierni włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem
przyklękli przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: Witaj Królu Żydowski! przy tym pluli na
Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie.(Mt 27, 29-30)
Aby zadośćuczynić za naszą pychę i wywyższanie się, Jezus przyjmuje cierniem ukoronowanie. A przecież to On jest prawdziwym Królem nieba i ziemi, jest Królem także mojego serca, dlatego Jemu należy się wszelka cześć i uwielbienie. Dlatego egoizm i pycha
nie dadzą się pogodzić z królestwem Chrystusa.
Za wstawiennictwem Maryi proszę Cię Jezu o łaskę pokory i posłuszeństwa, a także
o łaskę wyrzeczenia i umartwienia.
Tajemnica 4 – Niesienie krzyża
A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota.(J 19,17)
Chryste, Ty z miłości bierzesz krzyż i niesiesz go na miejsce, gdzie skazywano złoczyńców. Na drodze kilka razy upadasz i tyle razy się podnosisz. Maryja pełna macierzyńskiej
miłości pierwsza odprawia razem z Tobą "Drogę Krzyżową" i cierpi razem z Tobą. Gdy
przyjdą cierpienia i gorycz i ja muszę iść swoją drogą krzyżową, Odważnie, jak Maryja,
mam naśladować Chrystusa. Gdy upadnę, Jezu pomóż wstać!
Tajemnica 5 – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Gdy przyszli na miejsce, zwane "Czaszką", ukrzyżowali Jego i złoczyńców. Wtedy Jezus
zawołał donośnym głosem: "Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha".(Łk 23,33,46)
Na górze zwaną Golgotą, Jezus w ofierze oddaje za nas życie. Wybiła godzina naszego
odkupienia. Maryja tak bardzo zjednoczona ze Swoim ukochanym Synem w tym mo20
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mencie staje się współodkupicielką nas wszystkich. Tu, pod krzyżem, dziękuję Ci Zbawicielu za Twoją miłość.
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16 października 2021 r.
CZĘŚĆ RADOSNA
Przygotowała Grupa 0

Tajemnica 1 – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Chrystus ma przyjść na świat przy udziale człowieka. Maryja może wziąć udział
w największym dziele Bożym. Bóg nie chce działać jedynie swoją mocą, On chce działać
przez nas. Czy jednak my jesteśmy otwarci na Jego wolę, tak jak Maryja? Często pragniemy, aby Bóg zdziałał dla nas coś wielkiego. Prosimy Go o to z ufnością, bo przecież
dla Niego nie ma nic niemożliwego. Ale jak często jesteśmy chętni, aby brać czynny
udział w tych dziełach?
Maryjo, naucz nas być gotowymi do tego, aby Bóg mógł przez nas działać.
Tajemnica 2 – Nawiedzenie św. Elżbiety
Maryja nie przeżywa swojej radości sama, ale chce się nią dzielić. A jej radość jest tak
wielka, że Elżbieta bez wahania wita Maryję słowami „A skądże mi to, że matka mojego
Pana przychodzi do mnie?”. Kiedy w człowieku żyje Chrystus, Jego oblicze jest odmienione. Czy i po nas widać, że nosimy Jezusa w swoich sercach?
Maryjo, pomóż nam przyjąć Chrystusa do naszych serc. Niech On odmieni je tak, abyśmy
potrafili patrzeć na innych z miłością, z jaką On na nich patrzy,
Tajemnica 3 – Narodziny Pana Jezusa
Narodził się w stajni, w brudzie i ubóstwie. Nie potrzebował pałacu ani wygód. Nie znalazło się nawet miejsce w gospodzie. Skoro wystarczyła mu zaledwie stajenka, to może
się również narodzić w naszych sercach, tak często ubrudzonych grzechem. Choćby nie
wiem jak było to niegodne Go miejsce, On chce tam zamieszkać i je przemienić.
Maryjo, wyproś nam łaskę, aby Jezus narodził się również w Nas.
Tajemnica 4 – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Kiedy musimy oddać Panu Bogu coś, co kochamy, jest to dla nas bolesne. Ale to wtedy
stajemy się prawdziwie wolni, wtedy uświadamiamy sobie, że wszystko, co mamy w
życiu, tak naprawdę nie należy do nas. Czy dla nas Bóg jest na pierwszym miejscu? Czy
dla Niego potrafilibyśmy zrezygnować ze wszystkiego?
Maryjo, naucz nas przyjmować od Boga wszystko, co dla nas przygotowuje, również rzeczy trudne. Pomóż nam zrozumieć, że wszystko jest łaską.
Tajemnica 5 – Znalezienie Pana Jezusa w świątyni
Maryja była bez grzechu, ale ten jeden raz mogła poczuć się, jak my, kiedy uświadomimy
sobie, że straciliśmy Jezusa z oczu. Zagubieni i zrozpaczeni. Czy wiemy wtedy, gdzie Go
szukać? W świątyni, w sakramencie spowiedzi, w Słowie Bożym? Czy chcemy Go jak najszybciej odnaleźć? A może odwlekamy spotkanie z Nim?
Maryjo, kiedy zagubimy się w naszych problemach i grzechach, zaprowadź nas do Jezusa
i nie pozwól, abyśmy znowu stracili Go z oczu.
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CZĘŚĆ CHWALEBNA
Przygotowała Grupa 1

Tajemnica 1 – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest podstawą i potwierdzeniem naszej
wiary świętej, jest potwierdzeniem prawdziwości Ewangelii i Kościoła Świętego.
Zmartwychwstanie nakłada obowiązek wyznawania wiary przed ludźmi.
I mnie i ciebie Bóg wezwał na świadka zmartwychwstania Chrystusowego, udzielając
wiary na chrzcie świętym i pasując nas na swoich rycerzy.
Czy jesteś gotowy być rycerzem – który wiarą świat posoli?
Tomasz â Kempis radzi:
„Jeśli tylko jak dzielni rycerze spróbujemy trwać w boju, to na pewno ujrzymy, jak z góry
Pan śpieszy nam z pomocą. On jeden bowiem potrafi wesprzeć walczących i tych, którzy
ufają Jego łasce, bo On sam wzywa do boju, aby dać szanse zwycięstwa…”
Tajemnica 2 – Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa
Jezus odszedł do swego Ojca. Ale wcześniej poucza i oświeca swoich uczniów – apostołów, aby rozumieli Pismo święte i czyni ich świadkami swojego życia, swoich cudów,
swojej męki, śmierci i chwały zmartwychwstania. Piotr i inni wracają do Jerozolimy –
z wielką radością.
Są przygotowani i gotowi wiarą świat posolić.
Czy ty i ja jesteśmy tak samo gotowi?
Tomasz â Kempis radzi:
„Innych kochajmy ze względu na Jezusa. Jezusa zaś dla Niego samego. Jeden tylko Jezus
Chrystus ma być nad wszystko kochany, bo On jeden spośród naszych przyjaciół jest naprawdę dobry i wierny. Dla niego i w Nim kochaj przyjaciół i nieprzyjaciół i módl się za
nich, aby także Go poznali i pokochali. Nie pragnij nigdy, by cię specjalnie wychwalano i
kochano, bo to należy się tylko Bogu, który, nie ma sobie równych. Nie żądaj, aby ktoś tylko
tobą miał serce zajęte, ani ty nie zajmuj się żadną miłością, ale Jezus niech będzie w tobie,
jak i w sercu każdego dobrego człowieka.”
Tajemnica 3 – Zesłanie Ducha Świętego
Duch Święty zstępuje na apostołów. Piotr otoczony jedenastoma przemawia donośnym
głosem. Otaczający go tłum słyszy Piotra mówiącego w swoim ojczystym języku. Mówi
im o Jezusie Chrystusie, o Duchu Świętym i Bogu Ojcu. Nikt go nie kamienuje, a trzy tysiące nawraca się i przyjmuje chrzest.
Jego wiara jest gotowa świat posolić i to czyni.
Czy ty i ja jesteśmy tak samo gotowi - być solą tej ziemi?
Tomasz â Kempis radzi:
„Miej często w pamięci to zdanie: Nie nasyci się oko widzeniem, a ucho nie napełni się słyszeniem. Staraj się więc odciągać serce od rzeczy widzialnych, a zwracaj się ku niewidzialnym. Bo ci, co zawierzają tylko poznaniu zmysłów, plamią sumienie i tracą łaskę Boga.”
Tajemnica 4 – Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny
Matka Boża zasnęła. Wokół jej łoża gromadzą się apostołowie. Jezus pragnie mieć swoją
matkę z ciałem i dusza przy sobie. Bóg zabiera Maryję do nieba, a aniołowie się radują.
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Ta, która do końca ziemskich dni wiarą świat soli, w nagrodę idzie do nieba.
Czy ty i ja będziemy tak samo nagrodzeni za swoją wiarę?
Tomasz â Kempis radzi:
„Do każdej doskonałości w życiu miesza się coś niedoskonałego, a żadne dociekanie nie jest
wolne od cienia. Pokorne poznanie siebie pewniej prowadzi do Boga, niż głębokie roztrząsanie naukowe. Wiedza i proste poznawanie świata nie są naganne, bo są dobre same w
sobie i dane nam od Boga, lecz zawsze ważniejsze jest czyste sumienie i życie prawe. Tymczasem ludzie częściej starają się o wiedzę niż o dobre życie, dlatego błądzą i tak mało albo
wcale nie odnoszą wewnętrznej korzyści.”
Tajemnica 5 – Ukoronowanie Najświętszej Marii Panny
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych” (Łk 1,52). Te słowa Maryi
wypełniły się ostatecznie po Jej wniebowzięciu. Ona, pokorna i cicha służebnica
Pańska, została Królową wszechświata. Jej urząd królewski polega na rozdawaniu
łask Bożych ludziom i wypraszaniu miłosierdzia Bożego.
Korona ziemska i niebiańska - taka nagroda, za świat wiarą posolony.
A ja i ty - jak zostaniemy nagrodzeni?
Tomasz â Kempis radzi:
„We wszystkich sprawach myśl o końcu i wyobrażaj sobie, że stoisz przed surowym Sędzią,
przed którym nic nie da się ukryć, którego nie zjednają dary, który nie przyjmuje żadnych
wyjaśnień i który sądzić będzie sprawiedliwie. O nieszczęsny i głupi grzeszny człowieku,
cóż odpowiesz Bogu, znającemu wszystkie twe winy, skoro teraz przeraża cię zagniewane
oblicze człowieka? Czemu nie myślisz zawczasu o dniu Sądu, kiedy to nikt nie dostanie adwokata, aby go wytłumaczył lub obronił, ale każdy sam będzie stał ze swoim brzemieniem
winy? Teraz jeszcze twoja praca może być owocna, żal przyjęty, westchnienie usłyszane, a
ból naprawiający krzywdę i oczyszczający.”
Ciebie, Maryjo, Święta Boża Rodzicielko, prosimy o powołanie i wierność do wypełnienia woli Twego Syna w misji świadectwa wiary, którą mamy świat posolić.
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18 października 2021 r.
CZĘŚĆ RADOSNA
Przygotowała Grupa 2

Tajemnica 1 – Zwiastowanie NMP
Święta Maryjo, pojmujemy święty lęk, jaki Cię ogarnął, gdy anioł Pana wszedł do Twej
izby i powiedział Ci, że masz wydać na świat Tego, który jest nadzieją Izraela i którego
świat oczekuje. Dzięki Tobie, przez Twoje «tak», nadzieja tysiącleci miała stać się rzeczywistością, wejść w ten świat i w jego historię. Pochyliłaś się przed wielkością tego
zadania i powiedziałaś «tak».
Tajemnica 2 – Nawiedzenie św. Elżbiety
Wiara zatem jest wielkością Maryi, jak radośnie obwieszcza Elżbieta: Maryja jest „błogosławiona między niewiastami”, „błogosławiony jest owoc Jej łona”, ponieważ jest Matką
Pana, ponieważ wierzy i żyje w wyjątkowy sposób pierwszym z błogosławieństw - błogosławieństwem wiary. Nie poprzestawajmy na podziwianiu Maryi w Jej chwalebnym
losie, jako osoby bardzo od nas odległej. Mamy patrzeć na to, czego Pan w swej miłości
pragnął także dla nas, dla naszego ostatecznego przeznaczenia: byśmy żyli poprzez wiarę w doskonałym zjednoczeniu miłości z Nim, a tym samym żyli prawdziwie.
Tajemnica 3 – Narodzenie Pana Jezusa
Bóg staje się bezbronnym Dziecięciem, by przezwyciężyć pychę, przemoc, żądzę posiadania człowieka. W Jezusie Bóg przyjął tę kondycję ubóstwa i bezbronności, by zdobyć
nas miłością i doprowadzić do naszej prawdziwej tożsamości. Nie zapominajmy, że największym tytułem Jezusa Chrystusa jest właśnie tytuł „Syn”, Syn Boży. Na Boską godność wskazuje określenie w dalszym ciągu nawiązujące do pokornej kondycji betlejemskiego żłobu, chociaż odpowiadające w jedyny sposób Jego Bóstwu, które jest Bóstwem
„Syna”. Prośmy Ojca, aby obdarzył nasze serce prostotą, pozwalającą rozpoznać w Dziecięciu Pana”
Tajemnica 4 – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Święta Maryjo, starzec Symeon powiedział Ci o mieczu, który miał przeniknąć Twoje
serce, o znaku sprzeciwu, jakim miał być na świecie Twój Syn. Potem, gdy rozpoczęła się
działalność publiczna Jezusa, musiałaś się odsunąć, aby mogła wzrastać nowa rodzina,
którą On przyszedł założyć i która miała się rozwijać dzięki współudziałowi tych, którzy
słuchają i przestrzegają Jego słowa. Pomimo całej wielkości i radości początków działalności Jezusa Ty już w synagodze w Nazarecie musiałaś doświadczać prawdy słowa
o „znaku sprzeciwu”.
Tajemnica 5 – Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
Skąd Jezus zaczerpnął swoją naukę? Jak wyjaśnić Jego wystąpienie? Reakcja Jego słuchaczy jest jednoznaczna: nauka ta nie jest zapożyczona od żadnej szkoły. Jest całkowicie
inna niż to, czego można się nauczyć w szkole. Nie jest objaśnianiem według metody
interpretacji przekazywanej w szkołach. Jest inna: jest wyjaśnianiem „z mocą”.
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CZĘŚĆ BOLESNA
Przygotowała grupa 3

Tajemnica 1 – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
W bólu i łzach Jezus się modli…. Dlaczego coraz częściej ludzie się nie modlą, może
wstydzą się modlitwy, może ludzie wstydzą się różańca, krzyżyka… wiary… Jezus klęcząc na modlitwie niczego się nie wstydził, chodź na jego barkach były grzechy całego
świata, on z ufnością prosił Boga. My nauczmy się z ufnością prosić Boga, nie wstydzić
się swojej wiary, nie wstydzić się Chrystusa, ale modlić się za tych, którzy się Jego wstydzą.
Tajemnica 2 – Biczowanie Pana Jezusa
Piłat daje wyrok, każe ubiczować Jezusa… Ile razy ja daję taki wyrok, ile razy ja nie
umiem docenić tego co mam? Ogromny ból, cierpienie i bezwzględna ręka żołnierzy,
a może moja ręka, którą oskarżam Jezusa, Dlaczego dzisiaj ludzie chcą tylko przyjemności, nie liczy się dla nich to co Jezus dla nich przeżył. Nieczystość, grzechy to wszystko
nasze postępowania i jeden Jezus, który ponosi za nas konsekwencje z rąk Piłata. Nauczmy się z wiarą znosić nasze cierpienia i dziękować za nie Bogu, bo to one uczą nas
pokory.
Tajemnica 3 – Ukoronowanie cierniem
Król z koroną na głowie. Koroną, na której są wszystkie grzechy świata, Ciernie, które
kaleczą skronie i trzciną, którą Jezus jest bity… Prawdziwy król, który swe życie oddaje
za grzechy ludzi, jest znieważany, opluwany, jak ja mogę pomóc Jezusowi? Czy ja w codziennym życiu sprawiam Ci Chryste ból......Wiem, przepraszam, proszę Cię o naukę cichości i skruchy, aby mógł cię wielbić z czystym sercem.
Tajemnica 4 – Niesienie krzyża
Krzyż, symbol naszej wiary, a nim Chrystus…, który niesie nasze grzechy, niejednokrotnie upada, ale wciąż je niesie. Czy my w naszym życiu potrafimy się podnieść…. czy potrafimy przebaczać i dziękować Bogu za wszystkie łaski… czy doceniamy różne chwile…
Naucz nas Panie szczerej modlitwy, abyśmy mogli nieść swoje Krzyże razem z Tobą.
Tajemnica 5 – Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Życie Jezusa dobiega końca… oddaje za nas swoje życie, GOLGOTA, MIEJSCE CZASZKI,
wszystkie nasze nadzieje się kończą, nasze odkupienie się dokonuje, Jezu, jak wielkie
poświęcenie dla nas uczyniłeś, przyjąłeś z rąk zbrodniarza śmierć na krzyżu, Królu nasz
przepraszamy za wszystkie nasze grzechy, daj nam dobrze przeżyć nasze życie, wspieraj
nas w trudach i znojach, spraw, abyśmy wszyscy spotkali się z Tobą w niebie.
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CZĘŚĆ CHWALEBNA
Przygotowała Grupa 4

Tajemnica 1 – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Owocem męki i śmierci Pana Jezusa jest Jego zwycięstwo nad szatanem, grzechem
i śmiercią. Przypieczętował to zwycięstwo swoim chwalebnym zmartwychwstaniem.
Dokonało się dzieło naszego odkupienia. Nadszedł czas, by ludzie korzystali z tego Chrystusowego zwycięstwa, by wsparci mocą Chrystusa zmartwychwstałego, podjęli także
walkę z grzechem, szatanem i śmiercią, by także odnieśli zwycięstwo i doszli do chwały
zmartwychwstania. Każdy z nas musi podjąć tę walkę, by nie zmarnować Chrystusowego odkupienia i swojego życia. Podejmując tę walkę nie zapominajmy nigdy o Najświętszej Maryi Pannie, która ma wielki udział w zwycięstwie Chrystusa i w Jego zwycięskiej
mocy.
Tajemnica 2 – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Panu Jezusowi wstępującemu do nieba dziękujmy za wszystko, co dla nas uczynił na
ziemi: za Ewangelię, którą głosił, za odkupienie, którego dla nas dokonał, za Kościół św.,
który założył i nas do niego powołał, a szczególnie za to, że oddał nam swoją Matkę, by
nam Matką była. Pan Jezus w niebie nie zapomniał o nas, lecz ustawicznie wstawia się za
nami do swojego Ojca. Również Matka Najświętsza, która niedługo za Synem została
wzięta do nieba, roztacza nad nami swoją macierzyńską opiekę, wstawiając się za nami
do swojego Syna i wypraszając u Niego potrzebne nam łaski.
Tajemnica 3 – Zesłanie Ducha Świętego
Ze wszystkich ludzi Duch Święty najobficiej napełnił Najświętszą Maryję Pannę. Uświęcił
Ją już przy niepokalanym poczęciu, pełnię łask wylał na Jej duszę przy zwiastowaniu
anielskim, gdy Jego mocą Maryja poczęła w swym łonie Syna Bożego w ludzkiej naturze,
prowadził Maryję przez całe Jej życie, a Ona była zawsze posłuszna wszystkim natchnieniom Ducha Świętego. Maryja była także w Wieczerniku, gdy Duch Święty zstępował na
Apostołów. Maryję napełnił wtedy największą obfitością swych łask. Napełniona Duchem Świętym, Maryja zaczęła już wtedy pełnić swoje posłannictwo Ma nadal z nieba,
mając do dyspozycji całą potęgę swego orędownictwa u Boskiego Syna.
Tajemnica 4 – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Miarą wielkości człowieka według Ewangelii Chrystusowej jest pokora objawiająca się w
ofiarnej służbie Bogu i ludziom. Maryja, najpokorniejsza Służebnica Pańska, została przy
wniebowzięciu wywyższona przez Boga nad wszystkich Aniołów i Świętych. Miarą piękności człowieka w oczach Bożych jest czystość i świętość Jego duszy. Maryja, Niepokalana, najświętsza ze wszystkich stworzeń Bożych, wolna od wszelkiego grzechu i niedoskonałości, pełna łaski Bożej, jaśnieje w niebie najwyższą pięknością.
Tajemnica 5 – Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi
„Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu". Oto wspaniała postać Maryi, najpiękniejszej, najpotężniejszej wśród wszystkich stworzeń Bożych, Królowej nieba i ziemi.
A na tej ziemi jest Maryja także Królową Polski. Nasz naród obrał Ją za swoją królową,
a Maryja potwierdziła ten wybór swoją szczególną nad nami opieką. Króluje nam od
wieków z Jasnej Góry.
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CZĘŚĆ ŚWIATŁA
Przygotowała Grupa 5

Tajemnica 1 – Chrzest Jezusa w Jordanie
Jezus rozpoczyna Swoją publiczną działalność. Przyjmuje chrzest z rąk Jana, który wskazuje na Niego jako na Bożego Baranka, który gładzi grzechy świata. Gdy to się staje, niebo rozstępuje się i słychać głos Ojca, potwierdzający boskość Jezusa: Ten jest Mój Syn
umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. Jezus nie potrzebował chrztu.
Jako Syn Boży nie miał żadnego grzechu. Stanął jednak w grupie z grzesznikami i przyjmując chrzest wziął na siebie wszystkie nasze grzechy. Chrzest Święty to dar i zadanie,
dzięki niemu staliśmy się dziećmi Boga. Uwielbiajmy Go za to i prośmy abyśmy żyjąc
wiarą dawali świadectwo, że jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi.
Tajemnica 2 – Cud w Kanie Galilejskiej
Na weselu w Kanie Galilejskiej Jezus zaradza ludzkiej biedzie. Czyniąc pierwszy cud
przemiany wody w wino, sprawia, że gospodarz, który powinien zapewnić jego odpowiednią ilość uniknie żartów mogących trwać nawet latami. Jesteśmy świadomi tego,
że my również mamy wiele braków i zmartwień i. Bywa, że nie zawsze potrafmy
wszystkiemu zaradzić. Z pomocą przychodzi nam Maryja. Tak jak do sług tak i do nas
mówi byśmy zrobili wszystko co nam powie jej Syn. Pełnienie woli Bożej jest najlepszym
lekarstwem na wszystkie niedostatki i braki
Tajemnica 3 – Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Jezus jest nauczycielem, który nie pozostaje w jednym miejscu. Głosząc Dobrą Nowinę o
Swoim Ojcu przemierza kolejne krainy i miejscowości. Spotkać się z nim może każdy nie
tylko mężczyźni, ale również kobiety i dzieci. Zasiada do stołu z celnikami i grzesznikami. Głosząc ewangelie, pocieszając i dodając otuchy Jezus wzywa także do nawrócenia,
do pracy nad sobą, do przemiany życia. Każdy z nas jest wezwany do tego byśmy i my
nie pozostawali w jednym miejscu, ale ciągle się rozwijali i zmieniali na lepsze. Umiejmy
zrezygnować z własnych pokus i pragnień dla większego dobra jakim jest Królestwo
Boże.
Tajemnica 4 – Przemienienie na Górze Tabor
Jezus zabiera swoich umiłowanych uczniów na górę Tabor. Gdy są już na szczycie, przemienia się wobec nich ukazując im jak wygląda niebo. Piotr, Jakub i Jan widząc Jezusa,
który nie ma żadnej zasłony popadają w zachwyt. Nie chcą już wracać do dotychczasowego życia. Już na zawsze pragną szczęścia, które dało im doświadczenie nieba. Tabor
pokazuje, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem. Tylko On się liczy i tylko życie z Nim i naśladowanie Go daje prawdziwe szczęście.
Tajemnica 5 – Ustanowienie Eucharystii
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus daje Siebie apostołom jako pokarm. Daje Siebie
wszystkim, również tym, którzy Go zdradzą, zaprą się Go, ze strachu uciekną. Pokazuje
w ten sposób jaki naprawdę jest Bóg: kochający, czuły, dbający, przebaczający, dający
kolejną szansę. Ustanawiając Eucharystię Jezus pozostał z nami aż do skończenia świata.
W naszych rękach pozostawił najcenniejszy skarb, Swoje ciało i Swoją krew. Uwielbiajmy Go za to i dziękujmy. Przychodźmy zawsze do Stołu Pańskiego, w chwilach szczęścia
i zwątpienia, radości i smutku, w chwilach zwykłej codzienności bo w Eucharystii jest
nasze zbawienie.
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CZĘŚĆ BOLESNA
Przygotowała Grupa 8

Tajemnica 1 – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
Zawsze rozmyślam o tym, co ma nadejść….
Jezus też rozmawiał z Ojcem o nadchodzącej męce. Wiedział wszystko, a jednak rozmawiał… Mój Ogród Oliwny to miejsce moich obaw, planów, przemyśleń i lęków. Jak każdy
człowiek czegoś się obawiam, z czymś się mocuję i spieram. Mój Ogród Oliwny to czas,
kiedy podejmuję decyzje, kiedy nie mam pewności, kiedy boję się odpowiedzialności. Ale
wtedy patrzę na Jezusa, na Jego zdecydowanie, kiedy przyjmował cierpienie i wypełniał
Boży plan zbawienia. Wiem Maryjo, że z posłuszeństwa Bożym zamiarom i miłości do
Boga zrodziła się doskonała miłość. Maryjo! Gdy wyruszam nawet w najkrótszą drogę
mych decyzji – Ty mnie prowadź!
Tajemnica 2 – Ubiczowanie Pana Jezusa.
Jest tak wiele osób, które nie zgadzają się z moim stylem życia…
Jedni krytykują, inni wytykają palcami, jeszcze inni po cichu komentują. Pan Jezus też
został publicznie ubiczowany przez tych, którzy się nie zgadzają z Jego nauką i prześladują Go. Jest wiele osób, które nie zgadzają się ze stylem życia na wzór Świętej Rodziny,
stojącej na straży prawdziwych wartości. Panie Jezu, Ty przyjmowałeś każdy cios ludzkich grzechów, pomóż mi stać przy Tobie, kiedy inni mnie nie rozumieją. Maryjo! Gdy
nie mam pewności idąc przez życie, zawsze wskazuj drogę!
Tajemnica 3 – Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
Nie ma większego upokorzenia, od tego, jakie dostaje się od najbliższych…
Czasem czuję się najsłabszy i najmniejszy. Panie Jezu przychodzę do Ciebie w tym rozmyślaniu, kiedy jesteś wydany przez swoich rodaków, kiedy przyjmujesz koronę pogardy. Też czasem czuję się samotny, zraniony, upokorzony. Patrzę wtedy na Ciebie i na
koronę cierniową i wiem, że to cierpienie też za moje przewinienia. Za to, że wszystko
wiem najlepiej, że inni powinni mnie słuchać, że często nie patrzę na potrzeby drugiego
człowieka. Matko! Gdy wciąż za szybko biegnę i nie zauważam innych, pokaż mi, gdzie
mam się zatrzymać!
Tajemnica 4 – Dźwiganie krzyża.
Tak trudno jest dźwigać krzyż…
Kiedy staję na początku Drogi Krzyżowej, wydaje mi się, że też dźwigam wiele spraw,
zadań i problemów. Ale są inni, którzy zawsze dźwigają więcej ode mnie. Kiedy wydaje
mi się, że już nie dam rady, powinienem popatrzeć na Ciebie Jezu. Wtedy zauważam
każde słowo przeciw Tobie, każde źle wypowiedziane zdanie do drugiej osoby. Maryjo!
Gdy nie potrafię dźwigać swych zadań i gdy błądzę, daj mi dobrą radę!
Tajemnica 5 – Ukrzyżowanie Pana Jezusa.
Kiedy patrzę na krzyż, widzę wielką ofiarę…
Twoja ofiara na drzewie krzyża Panie Jezu uczy wiele. Patrzę też na Maryję, która była
gotowa oddać swego Syna. Słyszała proroctwa Symeona, bała się o Niego w czasie
ucieczki przed Herodem, drżała, gdy Jezus zagubił się w czasie pielgrzymki do Jerozolimy. Nie wiedziała o wielu sprawach, a zawsze była gotowa oddać Syna, jeśli Bóg zechce.
I patrzyła na Jego cierpienie i śmierć. Maryjo! Dziękuję Ci, że mnie prowadzisz i pokazujesz Krzyż Twego Syna.
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Tajemnica 1 – Zwiastowanie NMP
Wyobraźmy sobie Maryję w chwili Zwiastowania. Pewnie tak jak my, miała wiele planów i marzeń. Jedno wydarzenie zmieniło jej życie. Przyszedł do niej Archanioł i oznajmił Jej, że ma zostać matką Najwyższego. Słysząc te słowa Maryja zlękła się, dlatego Archanioł Gabriel rzekł do niej: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłonić
Cię" Czy Maryja wierzy?
Co czuje poddając się woli Bożej?
Jak się czułaś Maryjo?
Tajemnica 2 – Nawiedzenie św. Elżbiety
Maryja zostawia wszystko i udaje się w drogę. Podróżuje przez spieczone wzgórza do
swojej krewnej Elżbiety. Upał jest nie do zniesienia. Co Ją motywuje do odbycia tej wyczerpującej podróży w czasie ciąży? Co czuje Maryja idąc po zboczach gór? W wirze
swoich własnych spraw i obowiązków, otwórzmy nasze serca dla najbliższych, porozmawiajmy ze sobą. Znajdźmy czas dla drugiego człowieka.
Tajemnica 3 – Narodzenie Pana Jezusa
Betlejem jest tak zatłoczone ludźmi przybywającymi do miasta na spis ludności, że nigdzie nie ma miejsca. Józef jest niespokojny, gdy zbliża się czas porodu Maryi. Musi znaleźć ustronne miejsce, a jedynym dostępnym miejscem jest jaskinia, w której schronienie znajdują zwierzęta. Maryja upada na łoże ze słomy, które przygotował Józef i rodzi
Króla królów.
Bóg przychodzi na świat, który jest Jego własnością, ale świat Go nie przyjmuje. Jezus
doskonale rozumie ból odrzucenia. Gdy czujemy się niekochani i odrzuceni, szukajmy
schronienia w sercu Jezusa.
Tajemnica 4 – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Jest to radosny dzień, kiedy Maryja i Józef zabierają Jezusa do świątyni aby ofiarować Go
Bogu zgodnie z prawem żydowskim. Prorok Symeon bierze Jezusa w swoje ręce i uwielbia Boga, składając Mu dziękczynienie. Patrząc w oczy Maryi mówi, że Jej serce przeniknie miecz boleści.
Jednak Maryja w ciszy serca przyjmuje wolę Ojca. Co czułaś Maryjo?
Uczmy się od Maryi oddawać Bogu wszystko czym jesteśmy i co posiadamy.
Tajemnica 5 – Znalezienie Pana Jezusa w świątyni
Maryja z Józefem szukają Jezusa. Gdzie On może być? Są wyczerpani, czy kiedykolwiek
Go zobaczą? Znajdują Go w świątyni nauczającego nauczycieli. Maryja pyta "Dlaczego
nam to uczyniłeś?" W odpowiedzi słyszy: "Czy nie wiecie, że powinienem być w tym, co
należy do mojego Ojca" Odnalezienie Jezusa było radością, która niosła za sobą zapowiedź wielu cierpień. Jezus uczy nas, że Bóg powinien zajmować zawsze pierwsze miejsce, nawet za cenę cierpienia osób najbliższych. Módlmy się o łaskę rozumienia, że jeżeli
Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym miejscu.
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Tajemnica 1 – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Tyle dowodów:
- zapowiedziany przez pisma i proroków, setki lat przed przyjściem i wypełnieniem;
- świadectwa uczniów tak gorliwe, że aż do śmierci, bo widzieli Cię przy grobie, na drodze, w Wieczerniku, przy brzegu jeziora czy na wzgórzu. Rozmawiali z Tobą, dotykali,
byli święcie przekonani;
- znaki materialne: Twój całun, chusta jedna i druga - obrazy w nich zapisane.
- fragmenty Twojego Serca w stanie agonii odkryte w konsekrowanej hostii – ostatni tu
w Legnicy.
- przeszło dwa tysiące lat trwania Twojego Kościoła, aż do dziś dzień.
Czy ja to rozumiem?
Czy ja to przyjmuję, tak bez sprzecznie jak przyjmuję Ciebie, jako proroka, mistrza, największego z ludzi, jedynego sprawiedliwego, a nawet mesjasza. Czy szczerze wierzę w
to, że powstałeś z martwych i Żyjesz?
A jeśli tak, to czego jeszcze się boję i w jaki sposób zmieniła mnie ta wiara? Bo przecież
Twoje zmartwychwstanie zmienia wszystko…
Tajemnica 2 – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Jak sobie to wyobrazić?
Czy zacząłeś unosić się do góry? Jak szybko i jak daleko? Czy zniknąłeś im z oczu gdzieś
wśród chmur czy ten obłok przysłonił Ciebie jakoś wcześniej, a uczniowie tak czekali, aż
rozproszą się chmury by Cię znowu ujrzeć? Kwestia to perspektywy czy silnego wiatru?
A może w niebie zrobił się wyłom, jakieś migotanie, drzwi, a może po prostu zniknąłeś?
Czy to jest ważne?
Powiedzieli, że wrócisz tak samo, a Ty zapytałeś trochę wcześniej czy wracając znajdziesz we mnie wiarę. Czasami pojawia się lęk, że nie, ale zaraz powtarzam Twoje słowa
„nie bój się, wierz tylko”. Staram się. Wierzę i czekam Twojego powrotu. Bo przecież
wrócisz, jak obiecałeś. Ty dotrzymujesz słowa.
Tajemnica 3 – Zesłanie Ducha Świętego
Zerwał się wicher i wpadł do pomieszczenia. Pewnie jakiś dzbanek się stłukł czy kubek,
a potem jeszcze te jakby języki ognia, wir, świst, szelest, uniesienie, ekscytacja, ekstaza,
napełnienie, wylanie Ducha Świętego, a potem odwaga i męstwo w świadczeniu z mocą
Boga samego. Lecz wcześniej…
Ty byłaś już im Matką. Piastunką, pocieszycielką i łaską samą. Nowe Jeruzalem w tej waśnie izbie. Trwali wspólnie na modlitwie, w jednym miejscu, wiele dni, w ciszy, w kontemplacji, często w ciemności i milczeniu. Nie wiedząc czy zaraz ktoś nie wyważy drzwi.
Prawdziwa wspólnota, rodzina, jedno. Łączyła ich ta Prawda i Droga, którą przeszli, doświadczenie obcowania z Żywym Bogiem, Miłość – zawierzenie w tej ciszy, w której On
już JEST nim jeszcze drzwi i okna wyważy wicher.
Tajemnica 4 – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Podobno miałaś w ten czas 72 lata i nadal byłaś najpiękniejsza.
„Zasnęłaś” - tak mówią gdy człowiek w pokoju odchodzi przez sen. A potem? Gdy już
żadne łzawe oko nie było Ci świadkiem uniosły Cię zastępy anielskie czy może bardziej
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w znikanie to wzięcie? W miejscu Twojego spoczynku kwiaty: lilie, róże? Białe czy czerwone? A może więcej, nie wiem, ale podobno zapach był nieziemski.
Co konkretnie mówi do mnie ta tajemnica? Czy jestem w stanie choć trochę pojąć ogrom
Miłości, która łączy Cię z Ojcem, Synem i Twoim Oblubieńcem? Czy nie powinno być
właśnie to, tak bardzo dla mnie oczywiste, że zabrał Cię do siebie całą?
Tajemnica 5 – Ukoronowanie Maryi na Panią nieba i ziemi
Błogosławiona jesteś dzięki Bogu, ponad wszystkie stworzenia i błogosławiony Pan,
Bóg, który stworzył niebo i ziemię. On dał Ci je byś nimi władała i On pokierował Tobą,
abyś ugodziła w głowę wodza naszych wrogów.
Jesteś od początku, już w Księdze Rodzaju. Zapowiada Cię Księga Judyty. O Twej godności u Boga wspomina Księga Estery. Śpiewają o Tobie Psalmy i Księgi Mądrości. Kreśli
Cię Pieśń nad pieśniami, Prorocy zapowiadają i przychodzisz. Jesteś w Bożym Miłowaniu
od zawsze. Jesteś pierwsza po Bogu Trój Jedynym. Jesteś jak cel i spełnienie stworzenia,
perła, arcydzieło. Czysty Akt Miłości. Nowe Jeruzalem - Mistyczne Miasto Boga. Matka
Boga – wystarczy powiedzieć i zamilknąć, bo cóż więcej? Chcę Bogu i Tobie jedynej cześć
oddawać i służyć w pokorze, Pani moja, Królowo, Matko.
Przepowiedziałaś to wszystko gdy miałaś te 14-16 lat w domu swojej cioci Wielbiąc Boga, śpiewając Magnificat.
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Tajemnica 1 – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
To Słowo Ojca tak godne, tak święte i chwalebne zwiastował najwyższy Ojciec z nieba
przez św. Gabriela, swego anioła, mające zstąpić do łona świętej i chwalebnej Dziewicy
Maryi, z której to łona przyjęło prawdziwe ciało naszego człowieczeństwa i naszej
ułomności. Które, będąc bogate ponad wszystko, zechciało wybrać na świecie ubóstwo
wraz z Najświętszą Dziewicą, Matką swoją.
Święte ubóstwo zawstydza wszelką chciwość i skąpstwo, i troski tego świata.
Tajemnica 2 – Nawiedzenie św. Elżbiety
Będąc sługą wszystkich, mam obowiązek służyć wszystkim i udzielać wonnych słów mojego Pana. Zważywszy zatem, że z powodu choroby i słabości mego ciała nie mogę każdego z osobna odwiedzić osobiście, postanowiłem w tym liście i orędziu przekazać wam
słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest Słowem Ojca, i słowa Ducha Świętego,
które są duchem i życiem.
Święte Posłuszeństwo zawstydza wszelkie cielesne i grzeszne pożądania, utrzymuje ciało w umartwieniu, aby było posłuszne duchowi.
Tajemnica 3 – Narodzenie Pana Jezusa
Oto dzień, który Pan uczynił * radujmy się w nim i weselmy. Ponieważ najświętsze, umiłowane Dziecię zostało nam dane i narodziło się dla nas w drodze i położone zostało
w żłobie * bo nie miało miejsca w gospodzie.
Bóg jest radością: dlatego wystawił słońce przed swój dom.
Tajemnica 4 – Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Błogosławieni czystego serca, bo oni będą oglądać Boga. Prawdziwie czystego serca są
ci, którzy gardzą dobrami ziemskimi, szukają niebieskich i nie przestają nigdy czystym
sercem i duszą uwielbiać i widzieć Pana, Boga żywego i prawdziwego.
W tym jest dostojeństwo najwyższego ubóstwa, że ono ustanowiło was, braci moich
najmilszych, dziedzicami i królami królestwa niebieskiego, uczyniło ubogimi w rzeczy
doczesne, a uszlachetniło cnotami.
Tajemnica 5 – Odnalezienie na trzeci dzień Jezusa w świątyni
Błogosławiony ten zakonnik, który znajduje zadowolenie i radość tylko w najświętszych
słowach i dziełach Pana i pociąga przez nie ludzi do miłości Boga w radości i weselu.
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Tajemnica 1 – Modlitwa w Ogrójcu
Posłuszeństwo Jezusa, radykalne „tak”, które powiedział Ojcu po ciężkiej walce na Górze
Oliwnej, niejako „konsekrowało Go na kapłana”, że przez to właśnie, przez dar z siebie
samego, przez wyniesienie człowieczeństwa przed Boga, stał się prawdziwie kapłanem
„według obrządku Melchizedeka”.
Tajemnica 2 – Biczowanie Pana Jezusa
Właśnie szydząc z Niego i bijąc Go, kaci dosłownie spełniają w odniesieniu do Jezusa
przeznaczenie Sługi Pańskiego: w tajemniczy sposób przenikają się tu ze sobą poniżenie
i wywyższenie. Właśnie jako bity, jest On Synem Człowieczym, przychodzi w skrywającym Go obłoku i ustanawia królestwo Syna Człowieczego, królestwo autentycznego
człowieczeństwa, przychodzącego od Boga. W przeciągu całej historii ludzie spoglądają
na pohańbione oblicze Jezusa i w nim właśnie rozpoznają chwałę Boga.
Tajemnica 3 – Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Żołnierze w okrutny sposób zabawiają się Jezusem. Wiedzą, że rości sobie prawo do bycia królem. Teraz jednak znajduje się w ich rękach i nie mogą sobie odmówić przyjemności upokorzenia Go, pokazania Mu własnej siły, a może nawet wyładowania na Nim,
zastępczo, swej złości na wielkich tego świata. Nakładają na Niego - na całym ciele zbitego i poranionego - karykaturalne oznaki cesarskiego majestatu: purpurowy płaszcz,
splecioną z cierni koronę i berło z trzciny. Jednak prawda jest jeszcze gdzie indziej: Jezusa nikt nie może pozbawić Jego wewnętrznej godności. Jest w Nim obecny ukryty Bóg.
Nawet zbity i poniżony, człowiek nadal pozostaje obrazem Boga.
Tajemnica 4 – Dźwiganie Krzyża
Tam, gdzie ludzie, usiłując uniknąć wszelkiego cierpienia, starają się uchylić od wszystkiego, co może powodować ból, tam, gdzie chcą zaoszczędzić sobie wysiłku i bólu związanego z prawdą, miłością, dobrem, staczają się w życie puste, w którym być może już
prawie nie ma bólu, ale coraz bardziej dominuje mroczne poczucie braku sensu i zagubienia. Nie unikanie cierpienia ani ucieczka od bólu uzdrawia człowieka, ale zdolność
jego akceptacji, dojrzewania w nim, prowadzi do odnajdywania sensu przez zjednoczenie z Chrystusem, który cierpiał z nieskończoną miłością.
Tajemnica 5 – Śmierć na krzyżu
W Jego śmierci na krzyżu dokonuje się owo zwrócenie się Boga przeciwko samemu sobie, poprzez które On ofiarowuje siebie, aby podnieść człowieka i go zbawić - jest to miłość w swej najbardziej radykalnej formie. Spojrzenie skierowane na przebity bok Chrystusa, o którym mówi św. Jan, zawiera prawdę, że „Bóg jest miłością”. To tu może być
kontemplowana ta prawda. Wychodząc od tego, można definiować, czym jest miłość.
Poczynając od tego spojrzenia, chrześcijanin znajduje drogę swego życia i swojej miłości.
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Tajemnica 1 – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
„Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał jak powiedział.” Mt 28,6
Odkupił twoje grzechy, zanim się urodziłeś. Wszystkie, nawet te najgorsze. Już nie musisz bać się śmierci. Nie musisz się bać niczego. On zawsze na Ciebie czeka. Wystarczy
Mu zaufać.
Tajemnica 2 – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
„Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.” Mt
16,19
Poszedł do Ojca tak, jak zapowiedział. Pokazał drogę, która jest także dla Ciebie. Droga,
która kończy się niebem. Poszedł z przygotować Ci miejsce. Zawalcz o nie.
Tajemnica 3 – Zesłanie Ducha Świętego
„Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały
dom w którym przebywali (...) I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli
mówić obcymi językami, tak jak im duch pozwalał mówić.” Dz 2, 2-4
Duch Prawdy. Duch Pocieszyciel. Módl się gorliwie, a napełni Cię swoją mocą. Napełni
Cię wtedy, gdy osłabniesz, gdy stwierdzisz, że nie masz szans. Wtedy On będzie działał.
Tajemnica 4 – Wniebowzięcie NMP
„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.” Łk 1, 46-48
Podążała Jego drogą. Zesłał Jej wiele łask. Idź śladami Maryi, poprowadzi Cię w dobrym
kierunku. Patrząc na Nią, zawsze wskazywała jeden kierunek. Jezusa.
Tajemnica 5 – Ukoronowanie NMP
„Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd
dwunastu.” Ap 12,2
Maryja. Matka. Królowa. Oręduje w niebie za swoimi dziećmi. Oczywiście, za tobą też.
Jesteś dzieckiem Króla i Królowej. Jesteś dzieckiem nieba.
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Tajemnica 1 – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
Tłumy ludzi, którzy przychodzili do Jana po chrzest, pragnęły przede wszystkim nadziei.
Chrzest Jezusa wypełnia nadzieję – Bóg bierze na siebie nasze grzechy, Bóg przebacza.
Już nie potrzeba nadziei, już jest pewność wiary – nie jesteśmy straceni.
Tajemnica 2 – Cud w Kanie Galilejskiej.
Nowożeńcy z biblijnej Kany doświadczyli cudu, choć nawet nie byli świadomi, że czegoś
im brakuje. Chrystus przyszedł z pomocą, bo poprosiła Go o to Maryja. Rozważając kolejną różańcową tajemnicę, prośmy, aby Matka Pana z pomocą przyszła i nam, aby zainterweniowała zwłaszcza tam, gdzie sami nie jesteśmy wstanie rozpoznać potrzeby ratunku.
Tajemnica 3 – Głoszenie Królestwa Bożego i nawoływanie do nawrócenia.
Życie człowieka wiary rozpoczyna się od chrztu (tajemnica 1.), często także od doświadczenia cudu, szczególnej boskiej interwencji (tajemnica 2.), ale jego sens opary jest na
głoszeniu i przyjmowaniu prawdy Ewangelii i ciągłym nawracaniu się na życie według
woli Bożej. Oby rozważanie trzeciej tajemnicy światła oświeciło nas i nasze umysły, abyśmy potrafili wszystko poświęcić dla Królestwa Bożego – Królestwa miłości, sprawiedliwości i pokoju.
Tajemnica 4 – Przemienienie na Górze Tabor
Przez chrzest, cuda i doświadczenie głoszenia i życia Ewangelią dochodzimy do przemienienia. U Jezusa Góra Przemienienia zapowiadała zbliżającą się mękę. Nasze życiowe
góry przemienienia już nie poprzedzają krzyża, ale zwycięstwo – zmartwychwstanie.
Jezus żyje i spełnia najgłębsze ludzkie pragnienia – pragnienie życia.
Tajemnica 5 – Ustanowienie Eucharystii.
Eucharystia jest źródłem i szczytem życia każdego ochrzczonego. To do niej prowadzi
świadoma wiara i autentyczna miłość. W ostatniej tajemnicy światła prośmy zatem Maryję o pobożnych i mądrych kapłanów, aby dar Boga, który przychodzi do człowieka
w Eucharystii mógł dalej docierać do wszystkich spragnionych prawdy i miłości.
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CZĘŚĆ BOLESNA
Przygotowała Grupa 5

Tajemnica 1 – Modlitwa w Ogrójcu
Przyszedł z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani i rzekł do uczniów: „Usiądźcie tu,
Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił”. Jezus walczył z powiedzeniem “Tak” na
wyzwanie jakie postawił przed Nim Ojciec. Najzwyczajniej w świecie odczuwał lęk przed
śmiercią. Jego ludzka natura broniła się przed męką, cierpieniem, bólem jakie Go czekały
i ostatecznie przed śmiercią. Jednocześnie był posłuszny woli Ojca i bezgranicznie mu
ufał, dlatego w Ogrójcu modlił się słowami “Mój Ojcze, jeśli nie może Mnie minąć ten
kielich i muszę go wypić, niech się spełni Twoja wola". Czy moja modlitwa jest szczerą
rozmową z Bogiem i czy w tej rozmowie jestem w stanie bezgranicznie mu zaufać? Czy
moja modlitwa nie jest tylko wyklepaną formułą płynącą z moich ust? Czy potrafię
modlić się sercem?
Tajemnica 2 – Biczowanie Pana Jezusa
Skazany na śmierć. Jakby tego było mało wydany na ubiczowanie. By cierpiał, by był
poniżony, by odebrać Mu godność. Opuszczony przez wszystkich – Jezus Chrystus człowiek i Bóg w jednej osobie. Zgodził się na to z miłości do Ciebie. “Za miłością zawsze
idzie cierpienie, ale tylko doświadczenie prawdziwej miłości uzdrawia.....Czy jesteś
zdolny do takiej miłości, za którą nie masz nic w zamian? Do miłości, która kosztuje dużo
łez i cierpienia, pustki i samotności? Do miłości, która być może dopiero po drugiej
stronie przyniesie ci szczęście? Gdy kochasz to nawet łzy smakują inaczej.”
Tajemnica 3 – Cierniem ukoronowanie
Wyrok, cierpienie fizyczne biczowania a teraz jeszcze to. Założyli Mu koronę z cierni by
publicznie okazać pogardę, kpinę, by wyśmiać, wyszydzić. A ty, ile razy założyłeś koronę
cierniową Jezusowi? „Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, powiadam wam:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.
Ile razy kogoś obgadywałeś za jego plecami, poniżałeś publicznie w oczach innych
wytykając jego słabości. Ile razy w gniewie częstowałeś wulgaryzmami swoich bliskich,
znajomych? A może nie powiedziałeś ani jednego słowa? Może wystarczył tylko twój
pogardliwy wzrok? Pomyśl, że za każdym z tych gestów i czynów wciskałeś kolejny cierń
w głowę Jezusa.
Tajemnica 4 – Droga krzyżowa
Droga na Golgotę była długa, wykańczająca i usłana “kolcami”. Wydarzyły się na niej
upadki. On jednak za każdym razem wstawał, brał krzyż i szedł dalej pełen ufności.
Znany slogan głosi, “że życie to nie jest bajka”. I to prawda. Każdy chciałby być zdrowy,
bogaty, żyć beztrosko nie martwić się o nic – jednym słowem idylla. W życiu zdarzają się
jednak choroby, zdrady, niedostatki finansowe, przemoc słowna i fizyczna, wypadki czy
też śmierć najbliższych. Wszystko są to nasze krzyże, które przychodzi nam dźwigać. Jak
trudno jest przyjąć krzyż wie tylko ten komu przyszło go dźwigać. "Chrześcijanie nie
powinni szukać cierpienia, ale gdy zostają skonfrontowani z nieuniknionym cierpieniem,
mogą odnaleźć jego sens, jednocząc swoje cierpienie z cierpieniem Chrystusa” (Youcat)
Tajemnica 5 – Śmierć Pana Jezusa
Wyzionął ducha. Później przebili Mu bok, z którego wypłynęła krew i woda. Koniec?
Bezpośredni świadkowie ukrzyżowania pewnie tak pomyśleli, choć On Jezus Chrystus
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niejednokrotnie zapowiadał, że śmierć Go nie pokona. . Oni tego nie pojmowali i nie
przyjmowali do wiadomości. Tuż przed śmiercią Jezus dokonał jeszcze aktu miłosierdzia
zapowiadając złoczyńcy, że trafi od razu do raju, gdyż oddał cześć Bogu i zrozumiał swe
złe postępowanie. Boże miłosierdzie jest nieograniczone. Daje nam nadzieje na życie
wieczne. Śmierć a zaraz za nią zmartwychwstanie Jezusa to największa tajemnica wiary,
która otwiera przed nami Niebo, bo jak mówi sam Chrystus “Ja natomiast gdy zostanę
nad ziemię wywyższony, pociągnę wszystkich ku sobie” (J 12,32)
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Przygotowała Grupa 8

Tajemnica 1 – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.
„Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował
nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».”.(Łk 1, 31-33) Maryja
została wybrana przez Boga na Matkę Zbawiciela. Usłyszała od anioła wezwanie do tego
cudownego zadania. Pełna wierności i posłuszeństwa wobec Najwyższego przyjmuje
Jezusa do swojego życia. Jezus przychodzi do każdego z nas i pragnie, abyśmy także i my
potrafili przyjąć go z ufnością. Maryjo, matko Zbawiciela i nasza Matko, prowadź nas
w ufności, abyśmy potrafili tak jak Ty odpowiedzieć na Boże wezwanie.
Tajemnica 2 – Nawiedzenie św. Elżbiety.
„Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch
Święty napełnił Elżbietę.(Łk 1, 41) Elżbieta pełna radości i miłości wita są krewną Maryję.
Jednak wie, że nie przyszła ona sama w odwiedziny. W domu Elżbiety i Zachariasza gości
teraz Zbawiciel. Jezus chce być obecny także w naszych domach i rodzinach. Zaprośmy
tego szczególnego Gościa również pod swój dach. Maryjo, opiekuj się naszymi rodzinami, aby panowała w nich wzajemna miłość.
Tajemnica 3 – Narodzenie Pana Jezusa.
„Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.” (Łk 2, 6-7) Bóg – Król świata przychodzi jako człowiek, małe dzieciątko narodzone w stajni i położone w żłobie. Zapewne szukalibyśmy króla w pałacu, tymczasem
On, przychodzi do naszej zwyczajnej codzienności. Czy potrafimy znaleźć go w ciągu
dnia, czy tak jak pasterze potrafimy pobiec na spotkanie z Nim? Maryjo, prowadź nas
drogą, która zawsze będzie prowadzić do twego Syna.
Tajemnica 4 – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
„Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje
oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na
oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.”(Łk2, 29-32) Starzec Symeon oczekiwał
przyjścia Zbawiciela i otrzymał szczególną łaskę spotkania z Nim. W naszym życiu czekamy na różne wydarzenia, niecierpliwimy się, przygotowujemy. Czy również spotkanie
z Jezusem jest dla nas tym wydarzeniem, na które czekamy z niecierpliwością? Czy oczekujesz spotkania z Jezusem w Eucharystii i w życiu wiecznym? On przychodzi, wyjdź mu
na spotkanie. Maryjo, umacniaj nas, abyśmy pragnęli spotkania z twoim Synem i do tego
dążyli.
Tajemnica 5 – Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.
„Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”(Łk 2, 49) Maryja i Józef po zakończonej pielgrzymce do świątyni w Jerozolimie
szukają Jezusa. Czy Jezus faktycznie sią zgubił, czy był tam, gdzie być powinien? Człowiek poszukuje Boga, często droga do odnalezienia, spotkania, poznania i pokochania Go
jest długa. Podejmij ten trud, Bóg zaprasza cię do siebie i daje się odnaleźć.
Maryjo, kieruj naszym życiem, abyśmy szukali Jezusa i mogli go spotkać.
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CZĘŚĆ CHWALEBNA
Przygotowała Grupa 9

Tajemnica 1 – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Po swym Zmartwychwstaniu Panie Marie Magdalenę wołasz po imieniu. Wówczas rozpoznaje Ciebie i miłością odpowiada na Twą miłość. Doświadczenie wiary Marii Magdaleny jest bliskie każdemu z nas.. Każdy z nas może się w nim odnaleźć; nie dotykamy
fizycznie Jezusa, a doświadczamy Go żywego, gdy mówi do nas po imieniu; na modlitwie,
przy czytaniu i słuchaniu Słowa Bożego, gdy odkrywa przed nami nasze powołanie, gdy
uczy nas w ogóle rozumieć swoje życie , gdy towarzyszy nam w naszym działaniu, gdy
wprowadza nas w żywy Kościół i zawierza nam w nim cząstkę odpowiedzialności. Bądź
uwielbiony zmartwychwstały Panie, żyjący i obecny na tyle sposobów. Otwieraj nam
oczy, byśmy Cie rozpoznali i bądź nam światłem.
Tajemnica 2 – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Ojca. Powiedział do uczniów: ”oto
Ja Je Jestem z wami prze wszystkie dni aż do skończenia świata”. Od tej pory Apostołowie przestali się bać. Odważnie wyruszyli przekazywać naukę Jezusa całemu światu.
I nas różne lęki powstrzymują od dawania świadectwa wiary w Jezusa. Jezus zmartwychwstały wiele razy mówił; nie lękajcie się, to Ja Jestem. Nie bójmy się , bo sam Bóg
jest z nami. Teraz, po Jego zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu, mamy pełny dostęp
do Jezusa! Bądź uwielbiony Jezu Zmartwychwstały zawsze obecny wśród nas. Dodawaj
nam odwagi do mężnego wyznawania wiary.
Tajemnica 3 – Zesłanie Ducha Świętego
W dzień Pięćdziesiątnicy cały Kościół został napełniony Duchem Świętym. Duch jest nazwany przez Jezusa obietnicą. Czy obietnica Ducha jest obietnica tego co możliwe? Czy
człowiek może w sobie pomieścić Boga? Tak, Bóg obdarzył człowieka zdolnością do
przyjęcia łaski, do przyjęcia Boga, Jego miłości. Ta zdolność wynika z pokory Boga i zarazem jest miarą wielkości człowieka, wyniesionego do godności dziecka Bożego. Duch
posyłany jest w sam środek naszego człowieczeństwa, do wnętrza każdego z nas. Duch
Święty, aby nas wypełnić Sobą musi skonfrontować się z tysiącem naszych, ograniczeń,
warunków i barier, które Mu wyznaczamy: z naszym grzechem i przywiązaniem do
grzechu, z naszym strachem przed pójściem na całość w naszej relacji z Bogiem, z oporem wobec Jego natchnień i niekonsekwencją w ich realizacji. Co każe Duchowi Świętemu szanować naszą małość i małoduszność? Co Mu każe zadowolić się rolą płomyka,
gdy mógłby być ogniem, dostosować się do rozmiarów strumyczka, gdy może być wodospadem Łask i darów. Jest tylko jedna odpowiedź: miłość, która nie szuka swego. Uwielbiamy i błogosławimy Ciebie Duchu Święty. Uwielbiamy Cię, Miłości nieustannie się
udzielająca. Uwielbiamy Cię pokoro Boga! Uwielbiamy Cię łagodności Boga! Z nadzieją,
że kiedyś poddamy się Twemu prowadzeniu ku miłości, ku pokorze i łagodności.
Tajemnica 4 – Wniebowzięcia Matki Bożej
Św. Paweł naucza, że Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy, a po Nim wszyscy, którzy
do Niego należą. Do wybranych, powołanych i obdarzonych chwałą w pierwszym rzędzie należy Maryja. Ona wypatrywała z tęsknota dnia spotkania z Synem w Niebie. Ponieważ, jeżeli nie będziemy mieli tęsknoty za Niebem będziemy mieli tęsknotę za ziemią.
Będziemy przywiązywać się do życia tutaj na ziemi i te wszystkie ziemskie sprawy będą
dla nas najważniejsze. Cały czas będziemy myśleć o tym, co jest tutaj i żyć tak, jakbyśmy
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mieli zawsze żyć tu na ziemi . Matka Boża nieustannie nas wzywa abyśmy naprawdę
z całego serca zaczęli tęsknić za Niebem. Abyśmy nie mogli doczekać się Nieba. Tęsknota
za Niebem uwalnia nas od lęku przed śmiercią! Wtedy śmierć będzie dla nas jedynie konieczną bramą do Nieba. Jest wejściem w Niebo! Rzuceniem się Ojcu niebieskiemu na
szyję, przytuleniem i wprowadzeniem do tego Królestwa, które będzie życiem człowieka
przez całą wieczność. Jesteśmy stworzeni do życia w Niebie! Nie do życia na ziemi. Dlatego jest tak ważne, aby nieustannie budzić w swoim sercu tęsknotę za Niebem. Uwielbiamy Cię Panie Jezu że dałeś nam swoja Matkę Maryję za naszą I Matkę, która nam dałeś, by przewodziła nam w pielgrzymce wiary. Przymnóż nam wiary, abyśmy potrafili
z nadzieją patrzeć w przyszłość, która tam na nas czeka.
Tajemnica 5 – Ukoronowanie Matki Bożej
Królowa Aniołów, patriarchów, proroków, Apostołów, męczenników, wyznawców,
wszystkich świętych, Królowa nieba i ziemi – Maryja, Matka Bożego Syna i z Jego woli
Matka każdego człowieka. Dobrze zna życie człowiecze, bo nic nie zostało Jej oszczędzone. Dobrze zna radość i łzy. Została wzięta do nieba tak jak żyła, cicho i w pokorze. Jest
Królową nieba i Królową Polski, także Portugalia czci Ją jako swoją Królową, choć Ona
teraz z nieba czuwa nad wszystkimi swoimi dziećmi i o nie się troszczy. Objawiła się już
wiele razy w różnych miejscach świata, wciąż przypominając o Bożej miłości i miłosierdziu, ale także o Jego świętości i sprawiedliwości. Chwała nieba czeka i na nas, abyśmy
po spełnionym życiu na ziemi odnaleźli swoje miejsce w domu Króla, jako dzieci Ojca
Niebieskiego. Maryja doszła tam poprzez życie na ziemi w wiernej codzienności Jezusowi. Uczmy się słuchać Słowa Bożego tak jak robiła to Maryja. Słowo Boże ma moc przemiany i odnowy naszego życia, dlatego patrzymy na Maryje naszą Królową, która je
wiernie wypełniła. I my wspinajmy się do nieba po szczeblach naszego życiowego powołania. Uwielbiamy Cię Panie i błogosławimy Ciebie z Maryja naszą Matka i Królową:
„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim”.
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