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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 2022.  

Jest to inicjatywa, którą kolejny raz podjęli Księża Przewodnicy oraz ich grupy, by w miesią-

cu październiku łączyć się w modlitwie ku czci Matki Bożej. Bardzo nam zależy, by Piesza 

Pielgrzymka nie była jednorazowym wydarzeniem w ciągu roku, ale by trwała w nas świa-

domość, że nieustannie jesteśmy w drodze wiary! Mam nadzieję, że zachętą do wzięcia ró-

żańca i włączenia się do wspólnoty modlitewnej będzie fakt, że rozważania przygotowały 

osoby, które prawdopodobnie znacie, z którymi pielgrzymowaliście i które są z Waszych pa-

rafii. 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  

https://www.facebook.com/pieszapielgrzymkalegnicka
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CZĘŚĆ RADOSNA 
Przygotowała Grupa 2 

 

Tajemnica 1 – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny  

Stoimy o obliczu wielkich „zamiarów Ojca Niebieskiego”, który od wieków postanowił, aby 

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

i zapowiada: Oto poczniesz i porodzisz Syna. Maryja wspierana łaską Bożą rozumie sens 

Zwiastowania i wyraża zgodę: Oto ja, służebnica Pańska. Jest dla nas wzorem posłuszeństwa 

i uległości wobec zamiarów Boga. Polećmy Bogu nasze serca, aby zawsze gotowe były „wy-

konać to, czego Bóg od nas oczekuje”. 

 

Tajemnica 2 – Nawiedzenie św. Elżbiety  

Maryja zaczyna wypełniać swoje zadanie. Ma nieść Chrystusa do ludzi. Niesie Go najpierw 

do Poprzednika Pańskiego – Jana, który ma przygotować drogę Chrystusowi. Jan pierwszy 

zetknie się z Tym, który nadchodzi, aby zbawić świat. Gdy Maryja weszła w dom Zacharia-

sza, drgnęło dziecię w łonie Elżbiety. Ona zaś ujawnia tajemnicę Maryi jako Matki Pana. Ma-

ryja w odpowiedzi wypowiada w „Magnificat” swój program i zadanie życiowe. Jest to tak 

zwane „małe Objawienie” Rodzinie ludzkiej spraw Bożych. Uwielbiamy Matkę Twoją, Panie 

Jezu Chryste, w „Jej posłudze wobec” Elżbiety i wobec całej ludzkości. Pragniemy Jej poma-

gać w tym posługiwaniu. 

 

Tajemnica 3 – Narodzenie Pana Jezusa  

Pan Jezus jest z nami na ziemi, liczy sobie – według ziemskiego kalendarza – blisko dwadzie-

ścia wieków. W Betlejem był mały i drobny, okryty dziecięcym Ciałem. Mógł wtedy zmie-

ścić się w żłóbku. Dziś tak rozrósł się w Kościele swoim, że wypełnia sobą cały świat, 

a swoim Ciałem karmi ludy i narody. Radujemy się, Panie Jezus Chryste, że „Matka Twoja 

złożyła Cię w żłóbku”, jak ziarno pszeniczne w roli, abyś stał się Chlebem. Matka jest po to, 

aby karmić. „Ona karmi nas” Twoim Ciałem – Tobą. Dlatego włożyła Ciebie do żłóbka, aby-

śmy bez obawy czerpali z niego Ciało i Krew Twoją. Wielbimy, Chryste, Twoją Matkę w Jej 

betlejemskiej posłudze. Pragniemy jak najczęściej żywić się Twoim Ciałem, wziętym 

z Maryi. 

 

Tajemnica 4 – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni  

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

Przez to nie tylko spełnia przepis Starego Przymierza, ale sprawia, iż ofiarowanie Pana Jezusa 

w świątyni staje się dla nas znakiem, że w Kościele jest Chrystus i w każdej Mszy świętej jest 

ofiarowany Ojcu Niebieskiemu. Panie Jezu, dziękujemy Twojej Matce, że przyniosła Ciebie 

do świątyni. Dziękujemy Ci, że jesteś z nami w naszych kościołach. To Matka Twoja przy-

prowadza nas do Ciebie. Odtąd jesteśmy razem. I pragniemy zawsze być z Tobą. 

 

Tajemnica 5 - Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni  

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

Jezus dał komentarz do faktu Jego zagubienia: Nie wiedzieliście, że powinienem być w domu 

Ojca mego? (Łk 2, 49). Chrystus żyjący, uświęcający, napełniający nas pokojem jest 

w Kościele Bożym. Tam wypełnia sprawy zlecone Mu przez Ojca. Chrystus żyje w każdym 

z nas, bo przecież „świątynią Boga jesteśmy”, „ciała nasze są poświęcone Bogu”, „Duch Bo-

ży mieszka w nas”. Wystarczy też skierować kroki nasze do kościoła, do domu Bożego, aby 

znaleźć tam Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Matka Twoja nauczyła nas drogi do 

świątyni. Naucz nas, za Jej przykładem, wskazywać ludziom drogę do Ciebie.  
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CZĘŚĆ CHWALEBNA 
Przygotowała Grupa 3 

 

Tajemnica 1 – Zmartwychwstanie Pana Jezusa  

Chrystus Pan przez swoją śmierć i zmartwychwstanie dał ludziom możliwość wyzwolenia  

z grzechów. Jednak każdy człowiek musi podjąć decyzję o oczyszczeniu swojej duszy sam. 

Zmartwychwstanie otrzymamy jedynie przez śmierć, a śmierć jedynie przez krzyż, który nie-

siemy dla Chrystusa. Nie ma innej drogi. Udział w chwale i radości Bożej może wziąć tylko 

ta dusza, która najpierw wzięła udział w męce Bożej. 

 

Tajemnica 2 – Wniebowstąpienie Pana Jezusa  

Będąc tu, na ziemi, jesteśmy na wygnaniu i tak jak wygnaniec tęskni i pragnie powrócić do 

domu, tak my powinniśmy pragnąć nieba, które jest naszą ojczyzną. Kto wiecznie ma przed 

oczyma nagrodę, jaką Bóg przygotował swoim dzieciom, ten nie zgubi drogi. Jezus wskazuje 

nam, abyśmy podążali za Nim aż do ostatecznego celu naszej pielgrzymki: do nieba – wiecz-

nego odpoczynku przy boku Boga. 
 

Tajemnica 3 – Zesłanie Ducha Świętego  

Zesłanie Ducha Świętego to narodziny Kościoła. Po tym, jak Chrystus wstąpił do nieba, zesłał 

na Apostołów Ducha Świętego, aby nadal żyć między nami, już nie w ludzkim, ale w Mi-

stycznym Ciele. Dzisiaj Chrystus przez posługę Kościoła kontynuuje swoje nauczanie, 

uzdrawianie i uświęcanie. Daje potrzebne do uświęcenia i zbawienia łaski, wszystkim, którzy 

proszą z wiarą. 
 

Tajemnica 4 – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny  

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny ukazuje nam, co oznacza „zmartwychwstanie  

i żywot wieczny”. Chociaż nasze ciała, w przeciwieństwie do ciała Maryi, ulegną rozkładowi, 

nadal wierzymy, że zmartwychwstaną. Znajduje to potwierdzenie we Wniebowzięciu, które 

jest pierwszym owocem Zmartwychwstania Chrystusa. Życie, którym Maryja żyje w niebie, 

będzie niegdyś naszym życiem. 
 

Tajemnica 5 – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny w niebie  

Najświętsza Maryja Panna jest obrazem Kościoła, Kościoła tryumfującego – wszystkich tych, 

którzy dostąpią zbawienia i razem z Nią zasiądą po prawicy Boga. Jest potwierdzeniem tego, 

że ci, najbardziej pokorni, najbardziej kochający Boga dostąpią największej chwały. Jako 

królowa nieba i ziemi Maryja wysłuchuje swoich poddanych i wyjednuje u Syna wszelkie 

potrzebne łaski. Jakże łatwo jest zdobyć Jej orędownictwo. Wystarczy z wiarą i pokorą pro-

sić. 
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CZĘŚĆ RADOSNA 
Przygotowała Grupa 4 

 

Tajemnica 1 – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny  

Maryja – kilkunastoletnia dziewczyna z pięknymi planami na życie, poślubiona Józefowi – 

wspaniałemu, sprawiedliwemu mężczyźnie, z którym wiązała swoją przyszłość. Nagle zostaje 

wezwana przez Boga do porzucenia swoich planów. Przecież wie, że wszyscy na Niego cze-

kają – na Mesjasza, który w końcu ma wyzwolić Naród Izraelski. Nie waha się ani chwili. 

Dopytuje jedynie jak się to stanie. Nie z powodu niedowiarstwa, lecz z troski o wypełnienie 

woli Bożej. Zostaje uspokojona. Wszystko stanie się mocą Boga, nie człowieka. 

 

Tajemnica 2 – Nawiedzenie św. Elżbiety  

Elżbieta – osoba w podeszłym wieku, pewnie pogodzona już z losem bezdzietnej kobiety. 

Choć żona kapłana, więc mogąca liczyć na szczególne Boże błogosławieństwo, to jednak 

pozostająca bez tego najcenniejszego daru od Boga – bez potomstwa. Aż nagle w objawieniu 

otrzymanym przez Zachariasza okazuje się, że wszystko się zmieni. Jednak będą mieli po-

tomka. Urodzi im się syn, który poprzedzać będzie Mesjasza. Maryja w swojej pokorze, przy-

chodząc służyć swej krewnej, przynosi do niej i do Jana, Mesjasza – jeszcze ukrytego, ale już 

przynoszącego radość. 
 

Tajemnica 3 – Narodzenie Pana Jezusa  

Jezus Chrystus – wypełnienie nadziei Izraela, zrealizowanie zapowiedzi proroków. Oto przy-

chodzi na świat Zbawiciel. Ale jak inaczej, niż spodziewaliby się tego Żydzi. Nie w splendo-

rze, nie w chwale, a w uniżeniu. Rodzi się gdzieś na uboczu, w stajni. Zabrakło dla niego 

miejsca wśród ludzi. Od początku odrzucony, niezauważony, pozostający w cieniu. Przyjdzie 

czas, że wyjdzie z tego cienia i ukaże się wszystkim, lecz i wtedy nie wszyscy Go przyjmą. 

Póki co Maryja i Józef przechodzą przez próbę wiary. Jak to? Bóg Ojciec pozwoli na takie 

potraktowanie swego Syna? To dopiero początek uniżenia Syna Człowieczego, które swoją 

kulminację osiągnie na krzyżu. 

 

Tajemnica 4 – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni  

Symeon – prorok, który, tak jak wszyscy pobożni Żydzi, oczekuje Zbawiciela. Wygląda za 

nim zniecierpliwiony… może to ten? A może inny? Dostał obietnicę, że ujrzy Go za swego 

życia. I w końcu nadchodzi ta oczekiwana chwila. Spotkanie z Jezusem Chrystusem, jeszcze 

niepozornym. Przecież to maleńki chłopiec, który zgodnie z przepisami Starego Prawa, jako 

pierworodny powinien być ofiarowany w świątyni. Ale Symeon wie, że to On. Nie daje się 

zwieść pozorom. Teraz już niczego więcej nie potrzebuje. Może spokojnie odejść, wiedząc, 

że jego naród otrzymał Zbawiciela, że rodzaj ludzki zostanie odkupiony. 

 

Tajemnica 5 - Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni  

 

Uczeni w Piśmie – teraz zafascynowani młodym Jezusem. Skąd u Niego ta mądrość? Jeszcze 

nie widzą w Nim zagrożenia, które zobaczą później. Teraz przecież nie jest realnym konku-

rentem dla ich popularności. To tylko dziecko. Gdyby tylko z taką otwartością potrafili przy-

jąć Jezusa 20 lat później. Wtedy jednak ich postawa się zmieni. Poczują zazdrość. Jak ktoś 

śmie podważać ich nauczanie? I w dodatku zyskiwać sobie ich słuchaczy?! Natomiast posta-

wa Jezusa pozostanie niezmienna. Tak jak i teraz, tak i 20 lat później będzie cały w sprawach 

Ojca. Najważniejsze będzie dla Niego wypełnienie woli Bożej. Maryja odważa się wyrazić 

niezrozumienie dla zachowania małego Jezusa. On spokojnie tłumaczy Matce swoje postę-

powanie.  
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CZEŚĆ BOLESNA 
przygotowała Grupa 5 

 

Tajemnica 1 – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu 
Jezus przebywając w Ogrodzie Oliwnym poddaje się woli Ojca i zgadza się na męke i śmierć 

krzyzową, Przyjmuje swoją śmierć jako odkupienie za grzechy ludzkości. Panie Jezu, nic nie 

jest w stanie wyrazić ogromu Twej miłości i solidarności z każdym człowiekiem − z jego 

cierpieniem i nędzą. Pragniemy Ci okazać głęboką wdzięczność i chcemy Ciebie naśladować, 

abyśmy umieli zauważyć drugiego człoweka, szczególnie tego, który cierpi. 

 

Tajemnica 2 – Biczowanie Pana Jezusa 
Piłat umywa ręce wobec wzburzonego tłumu. Uwalnia Barabasza, a Jezusa skazuje na ubi-

czowanie. Jezus znosi okropne cierpienia podczas biczowania. Żołnierze nie mają litości  

i rozrywają Jego ciało. Panie Jezu, żaden z ludzi nie potrafi zmierzyć Twojego bólu, cierpie-

nia i tortur. Kto zmierzy Twoje poświęcenie i otwartość na wolę Ojca, skoro pozwoliłeś, aby 

Cię tak okrutnie ubiczowano. Naucz nas solidarności i pomocy względem każdego człowieka, 

któremu jest zadawany ból i tortura. 

 

Tajemnica 3 – Ukoronowanie cierniem Pana Jezusa 
Uplótłszy wieniec z cierni, żolnieże wkładają go Jezusowi na głowę, a do prawej ręki dają mu 

trzcinę. Potem przyklękają przed Nim i szydzą z Niego nazywając Królem. Pan  Jezus przyj-

muje wszystko w pokorze swego serca. Panie Jezu, nie wiemy do jakiego stopnia Twoje serce 

dotknięte zostało szyderstwem i drwiną. Przyjąłeś to wszystko, aby odtąd żaden odrzucony, 

pomijany i wyszydzany człowiek nie czuł się samotny, żeby mógł się zjednoczyć z Tobą  

i mógł się do Ciebie przytulić. Wskazujesz tym samym drogę nam, abyśmy umieli przygarnąć 

każdego, kto jest lekceważony, odrzucony i samotny. 

 

Tajemnica 4 – Dźwiganie krzyża na Kalwarię 
Z Miłości Jezus bierze krzyż na ramiona i niesie go na miejsce przeznaczone do egzekucji 

zbrodniarzy. Na drodze kilka razy upada ale zawsze się podnosi. W drodze spotyka swoją 

Matkę, przyjmuje pomoc Szymona, docenia ofiarnośc Weroniki, pociesza płaczące niewiasty. 

Panie Jezu, kto zmierzy bezmiar Twojego trudu? Kto zrozumie ciężar, jaki dźwigasz, ciężar 

grzechów wszystkich ludzi.Tylko Ty mogłeś się podjąć tego trudu. Mimo że w drodze na 

Golgotę upadasz, z wielką determinacją podnosisz się i wstajesz, aby dojść do końca. Spraw 

abyśmy nie zamykali oczu na trud ludzi, których stawiasz na naszej drodze; Naucz nas aby-

śmy przychodzili do nich, tak jak do Ciebie przyszli Weronika, Szymon z Cyreny, Józef  

z Arymatei, Maryja. 

 

Tajemnica 5 – Zbawcza śmierć Jezusa na krzyżu. 
Na szczycie Kalwarii dokonuje się najważniejszy moment w misji Jezusa. Odarty z szat, 

przybity do krzyża obejmuje swoją Boska miłością wszystkich ludzi, nawet proszącego  

o przebaczenie łotra, ukrzyżowanego razem z nim. Żadne nasze słowo nie opisze Twego Jezu 

bólu, cierpienia, samotności, opuszczenia. Wyraziłeś je najlepiej, modląc się słowami: Boże 

mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Wskazałeś nam w ten sposób drogę do człowieka, 

który przeżywa chwile agonii: byśmy przy nim trwali i usłużyli wszelką możliwą pomocą. By 

odchodząc z tego świata, mógł zawołać jak Ty: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. 
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CZĘŚĆ CHWALEBNA 
Przygotowała Grupa 8  

 

Tajemnica 1 – Zmartwychwstanie Pana Jezusa  
„ Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy choćby i umarł żyć będzie”  

(J 11,25). Chrystus zmartwychwstając, potwierdził prawdziwość swoich słów. Czy naprawę 

wierze, ze Jezus pokonał śmierć i żyje ? 

 

Tajemnica 2 – Wniebowstąpienie Pana Jezusa  
„A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba” Łk 24,51. Dla aposto-

łów było to bardzo trudne pożegnani, którego do końca nie rozumieli. Otrzymali zadanie, aby 

zanieść wieść o Jezusie wszystkim narodom.  Mnie tez Jezus zleca misje głoszenia prawdy. 

Czy realizuje te zadanie? 

 

Tajemnica 3 – Zesłanie Ducha Świętego  
„I wszyscy zostali napełnieni Duchem Św. i zaczęli mówić obcymi językami” Dz 2, 4. Byli 

umocnieni mocą Bożą do głoszenia Ewangelii wszystkim narodom na całym świecie. Mogli 

dzięki temu budować jedna owczarnie przy jednym Pasterzu Jezusie Chrystusie. 

Czy ja jestem otwarty na Bożą Moc? 

 

Tajemnica 4 – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny  
Maryja realizowała swoje zadanie. Dotrzymała słowa, które dała Bogu.  Otrzymała wielka 

nagrodę – Duszą i ciałem została wzięta do nieba. 

Czy ja tez dotrzymuje słowu , które daje Bogu? 

 

Tajemnica 5 – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny w niebie  

Maryja była zawsze wierna Bogu. Zawsze żyła według Bożego prawa i realizowała wole Bo-

żą. Maryja otrzymuje zasłużona nagrodę od Boga.  

Czy moje życie zasługuje na nagrodę?  



Różaniec Pieszej Pielgrzymki Legnickiej 2022 

 

6 października 2022 r. 

CZĘŚĆ ŚWIATŁA 
Przygotowała Grupa 9 

 

Tajemnica 1 – Chrzest w wodach Jordanu.  
Początek publicznej działalności Jezusa rozpoczyna chrzest w Jordanie. Jezus, który nie miał 

nawet cienia grzechu, nie potrzebował chrztu. Jednak stanął w grupie grzeszników. Wszedł  

w ludzki świat, słabość, nędzę, grzech. „Zbrukał się” niejako wszystkimi grzechami, które 

pozostawiano w Jordanie, by później wyzwolić z nich człowieka poprzez krzyż. W obrzędzie 

chrztu Jezusa uczestniczy cała Trójca Święta: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Bóg Oj-

ciec jest głosem, wypowiada Słowo: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. 

Syn Boży objawia pokorę Boga, wchodzi we wspólnotę z grzesznikami, przyjmuje na siebie 

ludzkie grzechy, ogałaca się. Duch Święty, który jest miłością, „unosi się między Ojcem  

i Synem” w postaci gołębicy. Jakby „łączy” ich; czyni Jednym. Trójca Święta towarzyszy 

również początkowi każdego życia chrześcijanina w czasie sakramentu chrztu. Bóg Ojciec 

wypowiada te same słowa, które wypowiedział nad Jezusem. Jezus zaprasza do relacji przy-

jaźni. A Duch Święty napełnia Bożą miłością. 

Panie Jezu, daj bym żył nieustannie świadomością mojej godności chrześcijańskiej! 

 

Tajemnica 2 – Objawienie się na weselu w Kanie Galilejskiej.  

Na wesele w Kanie Galilejskiej zostaje zaproszona Maryja. Jezus jest jeszcze na drugim pla-

nie, zaproszony jako Syn Maryi. Uroczystości weselne w czasach Jezusa trwały siedem dni. 

Gospodarz miał obowiązek zapewnić wystarczającą ilość wina. Jego brak mógł stać się 

przedmiotem żartów na wiele lat. Brak wina na weselu zauważa Maryja i dyskretnie informu-

je Jezusa. Jezus wydaje się być obojętny. To nie Ich sprawa. Są gośćmi. Ponadto nie nadeszła 

jeszcze „Jego godzina”. Godziną tą będzie tajemnica śmierci i wywyższenia, uwielbienia, na 

krzyżu i w zmartwychwstaniu. Wówczas Jezus obdarzy ludzkość najlepszym winem. Maryja 

jednak ufa Synowi, wierzy w Niego. Nie prosi o żadne wyjaśnienia, ale działa, zwraca się do 

sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn. Jest pewna, że „cokolwiek” powie 

Jezus, to będzie właściwe, optymalne, najlepsze. Wobec zawierzenia i dyspozycyjności Matki 

i sług Jezus czyni cud. Charyzmatem Maryi jest troskliwe, krzepiące i pełne miłości spojrze-

nie na cały Kościół, które uwrażliwia, pozwala dostrzegać wszystkie jego bolesne punkty  

i prowadzi do Jezusa. Tam, gdzie jest Maryja, jest zawsze obecny Jezus. 

Maryjo, wyproś, bym zawsze czynił to, czego oczekuje ode mnie Twój Syn! 

 

Tajemnica 3 – Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.  
Jezus jako nauczyciel jest w drodze. Przemierza cały kraj palestyński, głosząc słowo Ojca. 

Później gromadzi uczniów. Jezus naucza głównie pod gołym niebem. Dlatego Jego audyto-

rium jest bardzo zróżnicowane. Dostęp do Niego mają wszyscy, również kobiety, dzieci, cu-

dzoziemcy, poganie, celnicy, grzesznicy… Jezus nauczyciel przede wszystkim pociesza, do-

daje odwagi, podnosi na duchu. Jego słuchacze czują się wolni, akceptowani, świadomi wła-

snej wartości i godności. Jego nauka leczy, zbliża, łączy, wskazuje drogę do Ojca, który jest 

Miłością. Dlatego wzbudza zdziwienie i podziw: A wszyscy się zdumieli, tak że jeden dru-

giego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje  

i są Mu posłuszne (Mk 1, 27).  Syn Boży przemawia nie tylko słowem, ale również gestami, 

uczuciami, duszą, życiem, po prostu całym Sobą. Wzywa do nawrócenia, czyli do zmiany 

myślenia, wartościowania, życia. Zmiana myślenia wpływa na wolną wolę następnie na  po-

dejmowane decyzje i  dopiero przemienia życie. Wzywa również do wiary w Ewangelię, do 

stanięcia po Jego stronie, zaufania Mu do końca. 

Panie Jezu, spraw bym zawsze słuchał Twego głosu i żył Twoją Ewangelią! 
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Tajemnica 4 – Przemienienie na Górze Tabor.  

Jezus zabrał z sobą trzech wybranych uczniów i wyszedł z nimi na górę Tabor, aby się mo-

dlić. W trakcie modlitwy wychodzi poza swoją zwyczajową postać, objawia się swym ucz-

niom odmieniony, przeistoczony. Ukazuje swą głębię. Zwykle ludzie widzą Go i spotykają 

jako człowieka. Przemienienie zrywa „zasłonę człowieczeństwa” i pozwala ukazać się bosko-

ści. W trakcie przemienienia towarzyszą Jezusowi Mojżesz i Eliasz. Obaj byli świadkami 

obecności Boga na górze Synaj. Mojżesz jest przedstawicielem Prawa, Eliasz zaś proroków. 

Obecność tych wybitnych mężów na górze Tabor jest pieczęcią dla życia Jezusa. Potwierdza 

Jego autorytet; jest On Prawodawcą Nowego Testamentu a także kontynuatorem proroków; 

największym z nich. Co więcej, jest oczekiwanym Mesjaszem. Świadków przemienienia 

ogarniają mieszane uczucia, z jednej strony fascynacja doświadczeniem, z drugiej lęk, bojaźń 

Boża. Po przemienieniu wszystko wraca na stare tory. Nie ma już cudowności, proroków ani 

obłoku. Jest tylko Jezus. Tylko On się liczy i On powinien odtąd wystarczyć Piotrowi i pozo-

stałym apostołom i nam. 

Panie Jezu, przemieniaj moje życie, by było ciągłym naśladowaniem Ciebie! 

 

Tajemnica 5 – Ustanowienie Eucharystii.  

W czasie Wieczerzy Paschalnej Jezus ustanawia dwa nowe gesty: łamanie chleba i błogosła-

wienie kielicha. W tym wydarzeniu miłość Boga osiąga swój kulminacyjny punkt. Jezus wy-

daje siebie samego do końca – do ostatniej kropli krwi. Nikt nie ma większej miłości od tej, 

gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15, 13). Jezus wydaje swoje życie za 

wszystkich, także za każdego Judasza. Daje swoje ciało i swoją krew tym, którzy go zdradzą, 

uciekną, zaprą się Go. W ten sposób ukazuje prawdziwe oblicze Boga. Bóg nie ma oblicza  

rozgniewanego, zgorzkniałego czy zawiedzionego z powodu ludzkiej nieodpowiedzialności. 

Bóg ma oblicze pełne czułości, zaufania, pasji i miłości do każdego stworzenia – łagodne 

oblicze  wydającego się i ukrzyżowanego. W czasie wieczerzy z uczniami Jezus nie tylko daje 

siebie ale w prostym, pokornym znaku chleba i wina pozostaje z nami przez wszystkie dni, aż 

do skończenia świata (Mt 28, 20). W Eucharystii karmiąc się Jezusem, karmimy się też sobą 

nawzajem, bo przez ducha Świętego wszyscy tworzymy Ciało Chrystusowe. Stajemy się 

Komunią, wchodzimy w Komunię z Jezusem a przez Niego także z braćmi. Na słowa ”Ciało 

Chrystusa” odpowiadamy: Amen czyli zgadzam się na to, by stać się pokarmem dla braci. 

Panie Jezu, spraw bym sam stawał się „Eucharystią”, bym przelewał Twoją miłość na innych. 
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CZEŚĆ BOLESNA 
przygotowała Grupa 10 

 

Tajemnica 1 – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu 
Franciszek rzekł do brata Leona: "Nie przerażaj się tym, że miałeś pokusy..., zaprawdę po-

wiadam ci, że nikt nie powinien sądzić, że jest doskonałym przyjacielem Boga, dopóki nie 

przeszedł przez wiele pokus i przykrości".  

Samo istnienie i zmaganie się z pokusami wydaje się nam być czymś niestosownym, a nawet 

grzesznym. Ale już lektura słów Modlitwy Pańskiej uświadamia nam, że pokusy składają się 

na środowisko duchowe, w którym żyjemy. Same z siebie nie stanowią grzechu dopóki im nie 

ulegamy, czy też nie jesteśmy ich inspiratorami. Pokusy i przykrości stojące na naszej drodze 

mogą być przyczynkiem do doskonalenia i hartowania swojej woli, swojego ducha i swojej 

psychiki. Potrzeba jednak spokoju i rozwagi - bez paniki. 

 

Tajemnica 2 – Biczowanie Pana Jezusa 
Franciszek bezustannie kierował swoje spojrzenie na oblicze Chrystusa. Trwał stale w obec-

ności Męża boleści, który doświadczył wszystkich naszych słabości. 

Jakie oblicze Chrystusa widzisz przez sobą? Tkliwe dzieciątko w żłóbku, promieniującą twarz 

przy przemienieniu, triumfującego Króla wjeżdżającego do Jerozolimy, czy strwożonego  

i przerażonego Człowieka przed nieuchronną męką i śmiercią cielesną? Najbliższe dla czło-

wieka udręczonego jest oblicze Jezusa cierpiącego, słabego, odrzuconego, wzgardzonego. 

 

Tajemnica 3 – Ukoronowanie cierniem Pana Jezusa 
„Niech bracia wiedzą, że zniewaga przynosi szkodę nie tym, którzy ją doznają, ale tym, którzy 

ja wyrządzają.” – mówił św. Franciszek do braci. 

Dziś już praktycznie nie wiemy, co oznacza słowo zniewaga. Wszechobecny hejt grillujący 

różne osoby, środowiska i wartości stał się akceptowalnym środkiem „dialogu” społecznego 

na wszystkich szczeblach. Od mediów poprzez sztukę, politykę, kulturę, edukację. Już nie 

liczy się prawda, ale siła tworzenia przekonujących treści nie opartych ani o fakty, ani nie 

mających logicznych podstaw formalnych. Od Piłata ciągnie się poddawanie w wątpliwość 

prawdy. 

 

Tajemnica 4 – Dźwiganie krzyża na Kalwarię 
Franciszek pisał w Regule: "Tych, których Bóg przeznaczył do życia wiecznego, przygotowuje 

do tego przez cierpienie i przez ducha pokuty". 

Dobrowolne wyrzeczenie implikuje cierpienie, które staje się wartością budującą człowie-

czeństwo. Cierpienie traktowane jako kara i niezasłużony ciężar, stwarza poczucie niespra-

wiedliwości, odrzucenia, braku przydatności. Prowadzi człowieka do marazmu, zniechęcenia, 

załamania, a nawet beznadziei. 

 

Tajemnica 5 – Zbawcza śmierć Jezusa na krzyżu. 
Franciszek zrozumiał, że naśladując działanie Chrystusa w swoim życiu, winien się do Niego 

także upodobnić, zanim opuści ten świat, w prześladowaniach i cierpieniach Jego męki. 

Niewielu naśladowców Chrystusa miało zaszczyt upodobnić się do Niego poprzez stygmaty – 

widoczne znaki męki Zbawiciela. Każda jednak trudność i boleść doświadczana przez nas  

w szarej codzienności dokłada się do ran cierpiącego Chrystusa, włączającego nas w Zbawcze 

dzieło. W misję jednoczenia grzesznego człowieka z Bogiem. 
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CZĘŚĆ RADOSNA 
Przygotowała Grupa 0 

 

Tajemnica 1 – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny  
Młoda kobieta przyjmuje wielką wiadomość: Bóg chce, aby została matką Jego Syna. Maryja 

nie dopytuje, nie czeka na zapewnienia, gwarancje, nie analizuje. Z wielką wiarą, pokorą  

i oddaniem mówi Bogu: TAK. 

Dzisiaj również ja chcę powiedzieć Bogu to co Maryja: Tak Ojcze!  

Pierwszego dnia pielgrzymkowej drogi czekasz Matko, aby na mnie spojrzeć, ale teraz to ja 

chcę  spojrzeć w głąb moje-go serca, by zadać sobie pytanie: czy potrafię mówić Bogu TAK? 

Czy w mojej codzienności dostrzegam Jego plan? 

Maryjo naucz mnie zaufania by z pokorą przyjmować Bożą wolę. 

 

Tajemnica 2 – Nawiedzenie św. Elżbiety  
Spotykają się dwie matki. Milcząca Maryja i Elżbieta  

z okrzykiem na ustach. Wspierająca Maryja przynosi Jezusa swojej krewnej, by stać się dla 

niej oparciem i pomocą.   

Patrzysz na mnie Matko, proszę, pomóż mi dostrzegać prawdę o Bożym Objawieniu w dzi-

siejszym, trudnym świecie. Nie chcę jej zgubić w natłoku informacji i zdarzeń. Pragnę, tak 

jak Elżbieta, uwierzyć bez cienia zwątpienia. 

 

Tajemnica 3 – Narodzenie Pana Jezusa  
Jak to możliwe, że nie było dla Was miejsca? Jak to możliwe, że mieszkańcy Betlejem nie 

poznali kim jesteście? Jak to możliwe…  

Jezus nie rodzi się w pałacu ani w szpitalu, ani nawet nie w gospodzie. Rodzi się za to w staj-

ni, wśród zwierząt, w chłodzie, ubogo.  

Czy moje serce staje się dla Świętej Rodziny przyjazną stajenką? Czy może zamykam się, jak 

tamci ludzie dwa tysiące lat temu? Czy chcę przyjąć Jezusa do swojego domu, do swojej ro-

dziny, do swojego życia? 

Maryjo, proszę, otwórz moje oczy, abym umiał przyjmować Ciebie wraz z Twoim Synem. 

Chcę by Bóg rodził się we mnie każdego dnia. 

 

Tajemnica 4 – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni  
Maryja i Józef wyrażają wdzięczność i ofiarowują Bogu to, co mają najcenniejszego, swój 

największy Skarb. Dzielą swoje szczęście z Bogiem. 

Kiedy przypatrzę się swoim sukcesom, to widzę, że nie zawsze jestem za nie wdzięczny Bo-

gu. Nie od razu przychodzi mi do głowy, aby to właśnie do Ojca w niebie kierować wdzięcz-

ność. 

Maryjo, Ty widzisz moje serce, proszę kieruj je do Boga zawsze wtedy, kiedy zapominam, że 

wszystko co mam, pochodzi od Niego. 

 

Tajemnica 5 - Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni  
Czy Jezusa można zgubić? Owszem. Gubimy Go po cichu każdego dnia. Niezauważalnie. 

Oddalamy się małymi krokami.  

Mimo wszystko rozważamy tajemnicę radosną, bo Maryja z Józefem odnajdują Syna w świą-

tyni.  

Wiele razy dostrzegam brak Boga w mojej codzienności. Nie umiem podejmować decyzji w 

życiu zgodnie z tym, co mówi.  Matko otwórz moje oczy tak, abym nigdy więcej nie zgubił 

Jezusa. 
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CZĘŚĆ CHWALEBNA 
Przygotowała Grupa 2 

 

Tajemnica 1 – Zmartwychwstanie Pana Jezusa  

Przyjmuj z wiarą nie tylko to, że Jezus zmartwychwstał, ale też to, że zmartwychwstaje 

w tobie nieustannie. Jego potężna obecność jest w tobie. Tajemnica zmartwychwstania jest 

zaproszeniem potężnej mocy Boga do miejsca śmierci, gdzie już się poddałeś, gdzie już coś 

umarło, gdzie po ludzku już nic nie można zmienić. Uświadom sobie, że jeżeli On jest z tobą, 

to któż przeciwko tobie; że wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. 

 

Tajemnica 2 – Wniebowstąpienie Pana Jezusa  

Przez chrzest stało się to, że obecnie poruszamy się w dwóch światach równolegle: jesteśmy 

obywatelami nieba i ziemi. Naszym zadaniem od dnia chrztu świętego jest sprowadzanie 

świata niewidzialnego do świata widzialnego, mocy nieba – na ziemię, atmosfery nieba – do 

atmosfery ziemi. Stanie się to wtedy, kiedy uświadomisz sobie, że naprawdę jesteś dzieckiem 

królestwa niebieskiego, żyjącym na ziemi. 
 

Tajemnica 3 – Zesłanie Ducha Świętego  

Duch Święty, kiedy przychodzi, przychodzi także skonfrontować nas z ciemnością, która jest 

w nas i wokół nas. Kiedy Duch Święty zstępuje na ciebie, ciemność będąca w tobie musi się 

ujawnić. W tym momencie wszystko, co najgorsze, zacznie z ciebie wychodzić: złość, wście-

kłość, chciwość, zazdrość, nieczystość… Dlatego kiedy wołamy do Ducha Świętego, wołamy 

też o to, aby pokonał ciemność, która będzie się ujawniać w zetknięciu z Jego światłością 

i mocą. Ostateczne zwycięstwo będzie zwycięstwem Boga we mnie – a nie ciemności. 
 

Tajemnica 4 – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny  

Z tą tajemnicą związane jest wyzwalanie w twoim sercu wielkiej tęsknoty za niebem. Jeżeli 

nie będziemy tęsknić za niebem, to będziemy przywiązani do życia tutaj, na ziemi, ziemskie 

sprawy będą dla nas najważniejsze. Tęsknota za niebem uwalnia nas od lęku przed śmiercią. 

Jesteśmy stworzeni do życia w niebie – nie do życia na ziemi. 
 

Tajemnica 5 – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny w niebie  

Nie podpowiadaj Bogu ani Maryi rozwiązań, które tobie wydają się najlepsze. W pierwszych 

kilku Zdrowaś opowiadaj Matce Bożej o tym wszystkim, z czym sobie nie radzisz, a potem 

dodawaj „amen” na Jej królowanie w tych sytuacjach. Niech Ona naprawdę, autentycznie 

będzie Królową każdej chwili twojego życia, Królową wszystkich wydarzeń, Królową dni 

i nocy, przez które przechodzisz. 
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CZĘŚĆ RADOSNA 
Przygotowała Grupa 3 

 

Tajemnica 1 – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny  
„Oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie wg słowa Twego”. Czy potrafimy dzisiaj takie sło-

wa wypowiedzieć wobec Boga? Czy jesteśmy w stanie rzucić wszystko i iść ku Bogu? Brakuje 

nam takiego zaufania i tak wielkiej miłości przez wzgląd na przywiązanie do rzeczy doczesnych. 

Prosimy Cię Panie o ufność jaką Maryja Niepokalana zachowywała w Tobie. Biorąc sprawy w 

swoje ręce przeszkadzamy działać Duchowi Świętemu. Chcielibyśmy w Tobie Panie ufność po-

kładać całkowicie. Maryjo uproś dla nas tę łaskę i ucz nas całkowitej gotowości oddania Jezusowi 

przez Twoje Niepokalane Serce wszystkiego co nasze, siebie, swoje rodziny, życie, plany. 

 

Tajemnica 2 – Nawiedzenie św. Elżbiety  
„Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy”. Walka z pychą jest wielkim trudem, z jakim zmaga-

my się każdego dnia, bo potrafi się zakraść nawet w dobre wg nas uczynki. Prosimy Cię Panie o 

taką pokorę, jaką miała w swojej postawie Maryja, o gotowość i umiejętność służby drugiemu 

człowiekowi, w domu, w pracy. Prosimy o taką Maryjną czystość serca, gotowość poświęcenia 

się, bo droga pokory i uniżenia otwiera nasze serca na łaski, którymi Ty pragniesz nas obdarowy-

wać, i za które chcemy Ci dziękować, chodź czasem zamykamy na nie swoje drzwi. 

 

Tajemnica 3 – Narodzenie Pana Jezusa  
„Jak niemowlę u swej Matki, (…) tak we mnie jest moja dusza”. Dotknięci grzesznością i zanie-

dbujemy przyrzeczenia chrzcielne, ale możemy każdego dnia zacząć od nowa, prosząc i pozwala-

jąc, aby Jezus narodził się w nas na nowo. Jak Maryja przyjęła Go do swojego łona, chce byśmy  

i my go przyjęli, zatem pragnijmy, aby Jezus narodził się w nas na nowo. Nieustannie prześlado-

wani zasadzkami złego potrzebujemy zbrojnych zastępów jak wojsko gotowych do boju przeciw 

szatanowi, oddając się Maryi jak niemowlę, która ochroni nas pod swoim płaszczem macierzyń-

stwa. Maryjo prosimy Cię o to, prowadź nas drogą dziecięctwa. Prosimy też o tą umiejętność 

dziecięctwa duchowego, zawierzenia nie tylko w Panu, ale Tobie wszystkich naszych spraw. 

 

Tajemnica 4 – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni  
„Głodnych nasyca dobrami, bogatych z niczym odprawia”. Pragniemy Tobie Jezu, Maryjo ofia-

rować wszystko co mamy, co dla nas ważne, dobre, piękne, a także to co jest dla nas trudne, cze-

go nie chcemy, czego się boimy. Prosimy Jezu, abyś zajął się naszymi sprawami. Pragniemy To-

bie Panie ofiarować nasze serca, byś uczynił serca nasze wg serca Twego, abyśmy potrafili każ-

dego dnia przekazywać dobro dalej, wypełniać przykazanie miłości drogą żywego apostolstwa. 

 

Tajemnica 5 - Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni  
Czasem poszukujemy szczęścia, spełnienia, na własną rękę, w tym i tak jak my uważamy. Roz-

wiązujemy problemy po swojemu, działamy „na siłę” nie zostawiając miejsca na rozeznanie Two-

jej łaski i Twoje działanie w tych miejscach. Prosimy Cię Panie, byś rozniecił w nas świadome 

pragnienie szukania Ciebie. W tej tajemnicy pragniemy Ci też dziękować za odnajdywanie Boga 

w ludziach, zdarzeniach. Dziękujemy za odnajdywanie Cię w tych najtrudniejszych sprawach, 

które właśnie przybliżyły nas do Ciebie najbardziej, za to, że byłeś blisko i które z perspektywy 

czasu uczą pokory, modlitwy. 

Prosimy o łaskę odnajdywania Ciebie tam i w tych, w których jesteś i przez których nas przywo-

łujesz, do których nas posyłasz. Maryjo otaczaj opieką wszystkich, których Pan postawił na naszej 

drodze i do których nas pośle. 
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CZEŚĆ BOLESNA 
przygotowała Grupa 4 

 

Tajemnica 1 – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu 
Modlić się o wypełnienie przeciwnej sobie woli Boga – to akt najwyższego zaufania Ojcu, 

zdania się na Jego łaskę. Jezus wiedział, że tak trzeba, choć nie ukrywał swojego strachu. Nie 

udawał, że się nie boi. Jednak ten strach skłaniał Go do modlitwy, a nie do ucieczki. Dobrze 

wiedział, co Go czeka. Nam czasem jedynie wydaje się, co takiego może nas spotkać. On 

dobrze to wiedział, dlatego pokornie prosił. Ale stawiał nade wszystko wolę swojego Ojca. 

To przecież nie był ślepy los, a plan Boga, chcącego zbawić człowieka. Uczniowie tymcza-

sem posnęli. Nie zachowali czujności. Pomimo zapowiedzi Jezusa, nie oczekiwali tego co, 

kiedy i jak ma nastąpić. Gdyby zrozumieli zapowiedzi męki, mogliby przypuszczać, że ona 

właśnie się zaczyna. 

 
Tajemnica 2 – Biczowanie Pana Jezusa 
Potężne uderzenia biczami ranią ciało Jezusa. Spadają niespodziewanie. Jakby mało było sa-

mej śmierci na Krzyżu. To jeszcze ta męka przed męką. Piłat szukał półśrodka. Może to wy-

starczy? Może jak zobaczą Go ubiczowanego to sobie odpuszczą? Jednak to była już droga  

w jedną stronę. Kolejna decyzja była jedynie następnym krokiem. Skoro można było tak 

okrutnie ubiczować sprawiedliwego człowieka, co stało na przeszkodzie, aby pozwolić na to, 

by Go zabić. Piłat umywa ręce, to niby nie jego sprawa. Bardziej ceni sobie ludzkie zdanie 

niż życie człowieka. Nie wiedział jednak, że stoi przed nim nie tylko człowiek, ale ktoś wię-

cej. Nie wiedział, że na szali ze swoją reputacją zestawił życie Syna Bożego. 

 
Tajemnica 3 – Ukoronowanie cierniem Pana Jezusa 
Oto Król. Z koroną na głowie. Jakże przedziwny Król. Jakże przedziwna korona. Jakże prze-

dziwna władza, która pozwala nawet na odebranie sobie życia. Tylko prawdziwy Król może 

sobie na to pozwolić. Tylko prawdziwy Król nie musi niczego udowadniać. On wie, że ma 

władzę. Nawet jeśli staje w obliczu śmierci. Tymczasem żołnierze, nie rozpoznawszy Króla 

wszystkich serc ludzkich, pozwalają sobie na wyśmianie Jezusa. Kpią sobie ze Zbawiciela. 

Masz władzę? Zatem to pokaż! Póki nie zobaczą, nie uwierzą. A On pokornie to znosi, „jak 

baranek na rzeź prowadzony, nawet nie otworzył ust swoich”. 
 

Tajemnica 4 – Dźwiganie krzyża na Kalwarię 

Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Nie czeka, jak go na Niego wrzucą. To Jego wybór. 

Sam z siebie decyduje się dźwigać krzyż, aby oddać chwałę Ojcu i zbawić człowieka. I choć 

wie, że to będzie trudna droga, to jednak motywacja, którą jest Miłość, zaprowadzi Go na sam 

szczyt. Nie jest to droga idealna. Nie brakuje potknięć i upadków. Otoczenie wcale nie poma-

ga. Wręcz przeciwnie, żołnierze starają się jak najbardziej utrudnić stawianie kolejnych kro-

ków. Lecz Jezus wie co robi, wie, jakie znaczenie ma każdy krok zbliżający Go do szczytu 

Golgoty. 

 
Tajemnica 5 – Zbawcza śmierć Jezusa na krzyżu. 
Kiedy umiera człowiek, kończy się pewna historia. Jednak od tej śmierci wszystko się zaczę-

ło. Bóg odbiera szatanowi broń, którą się posługiwał, aby skłaniać człowieka do grzechu, któ-

ry mówił: „Musisz grzeszyć, bo inaczej umrzesz. Grzech jest jedyny wyjściem, abyś obronił 

swoje życie”. I nagle przychodzi Ktoś, kto rezygnuje z tej broni. Ktoś, kto dobrowolnie odda-

je swoje życie. Śmierć Jezusa jest obwieszczeniem całemu światu, że życie jest w rękach Bo-

ga, a nie człowieka. Że to Bóg jest Panem życia i śmierci.   
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CZĘŚĆ CHWALEBNA 
Przygotowała Grupa 5 

 

Tajemnica 1 – Zmartwychwstanie Pana Jezusa  
W chwili, kiedy grób został przywalony kamieniem u wielu ludzi umarła  nadzieja. Na szczę-

ście stało się to na krótką chwilę. Jezus zmartwychwstał. Śmierć została pokonana. To wielka 

prawda naszej wiary. Pusty grób i świadectwa konkretnych ludzi, którzy doświadczyli zmar-

twychwstania umacniają naszą wiarę, że Jezus naprawdę żyje. Niech nigdy nie będzie w nas 

zwątpienia, że On jest wśród nas obecny. Bądźmy jak Maria Magdalena, jak apostołowie gło-

sząc naszym życiem Jezusa zmartwychwstałego. 

 

Tajemnica 2 – Wniebowstąpienie Pana Jezusa  
Jezus po zmartwychwstaniu ukazuje się swoim uczniom. Po czterdziestu dniach wyprowadza 

ich na górę, rozmawia z nimi i zostaje wzięty do nieba. Apostołowie wracają do Jerozolimy  

i głoszą całemu światu Ewangelię. Jezus wchodzi do chwały Bożej. Zasiada po prawicy Boga. 

Ten, który wyszedł od Ojca teraz wraca do Ojca. Jezus udaje się przed nami do Królestwa 

Boga, abyśmy i my mogli kiedyś zamieszkać w niebie. Będąc jeszcze na ziemi głośmy na-

szym życiem, że  bliskie jest Królestwo Boże.  

 

Tajemnica 3 – Zesłanie Ducha Świętego  
Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Jezus udziela młodemu Kościołowi Ducha Świętego. 

Maryja wraz z apostołami trwa na modlitwie w Wieczerniku. Nagle słychać szum z nieba, 

który wypełnia cały dom. Wszyscy obecni zostają napełnieni Duchem Świętym i dotąd męż-

nie niosą Jezusa całemu światy. Duch Święty tak jak apostołom i nam pragnie ofiarować swo-

je dary, takie jak miłość, radość czy pokój. Otwierajmy się na nie abyśmy mogli zawsze czy-

nić to co dobre i święte. 

 

Tajemnica 4 – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny  
Wybrana przez Boga, powołana na matkę Jezusa Chrystusa, Maryja zostaje z duszą i  ciałem 

wzięta do nieba. Jezus przyjął do nieba Tę, która przyjęła Go na ziemi. Maryja zawsze była 

przy Jezusie. W chwilach radosnych, jak na weselu w Kanie Galilejskiej, czy w smutnych, jak 

przy krzyżu na Golgocie. Wniebowzięcie pokazuje nam kim jest Maryja. Jak ważna jest ona 

w oczach Boga, skoro zasłużyła na tak wielką chwałę. Pan Jezus daje nam Maryję jako wzór 

do naśladowania. Każdy z nas jest wezwany by tak jak ona być dobrym, pobożnym i świę-

tym. 

 

Tajemnica 5 – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny w niebie  
Za swoje ziemskie życie Maryja odbiera chwałę w niebie jako królowa. W ten sposób stała 

się królową wszystkich ludzi. Ona troszczy się o nas i pragnie naszego szczęścia. Maryja do-

brze wie, że największym szczęściem człowieka jest być blisko Boga. Doświadczamy tej bli-

skości przede wszystkim gdy dbamy o łaskę uświęcającą i przyjmujemy Komunię Świętą. 

Niech Maryja nasza królowa umacnia nas abyśmy zawsze pamiętali o Bogu i o tym, że nasza 

ojczyzna jest w niebie, gdzie mamy mieszkanie, które przygotował nam Jezus  .  
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CZĘŚĆ ŚWIATŁA 
Przygotowała Grupa 8 

 

Tajemnica 1 – Chrzest w wodach Jordanu.  

Bóg który jest wieczny,  nieskończony, bezgrzeszny, stał się człowiekiem i tak jak inni 

wszedł w do Jordanu, aby przyjąć chrzest. On nie potrzebował tego chrztu, gdyż nie miał 

żadnych grzechów. On nie wymagał tego obmycia. W tym chrzcie obmywał ludzkość z jej 

nieprawości.  
 

Tajemnica 2 – Objawienie się na weselu w Kanie Galilejskiej.  

Bóg szedł w gości do ludzi. Uczestniczył  w ich weselu. Przeżywał radość razem z nimi. 

Czuwał, aby nic tej radości nie zakłóciło, nie zniszczyło. Bo nic co ludzkie nie jest Bogu ob-

ce.  
 

Tajemnica 3 – Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.  
Bóg odwieczna Mądrość posłużył się ludzkimi słowami, ludzkim językiem, naszym alfabetem, 

naszym systemem znaków, bo chciał, aby ludzie stali się mądrzejsi. Dlatego podarował im Ewan-

gelie. Receptę na szczęście. Receptę na udane życie. 

 

Tajemnica 4 – Przemienienie na Górze Tabor.  

Apostołowie chodzili za Jezusem. Im dłużej byli z Nim, tym bardziej zmieniało się ich  pa-

trzenie, myślenie, działanie. Oni nie tylko chodzili za Światłem. Coraz bardziej sami stawali 

się światłością.  

 

Tajemnica 5 – Ustanowienie Eucharystii.  

Ziemscy królowie dbają o swój majątek, powiększali go, żądali od poddanych składania dani-

ny, płacenia podatków. Chrystus, który był Królem królów, niczego nie żądał dla siebie.  

Co więcej, stał się Chlebem, aby całkowicie oddać siebie ludziom.  
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CZEŚĆ BOLESNA 
przygotowała Grupa 9 

 

Tajemnica 1 – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu 
Maryja nie była obecna w Ogrójcu, ale oczami matczynego serca uczestniczyła we wszyst-

kim, co przeżywał Jej najdroższy Syn. Ogrójec- ogród oliwny kojarzy się z innym ogrodem- 

Edenem. W jednym i drugim dochodzi do dramatu zdrady Boga przez człowieka. Ta historia 

powtarza się przez wieki, choć moment dziejów inny, choć zmieniają się ludzie i okoliczno-

ści. Dziś ten dramat dotyczy także i mnie, wciąż bowiem chodzi o to, 

że chcę po swojemu iść przez życie, że nie zważam na plan Boga wobec mnie. A On- Bóg - 

wzywa mnie do rewizji moich myśli, słów i czynów, słowami Swego Syna: „Ojcze, nie moja 

wola, ale Twoja niech się stanie”. Czy chcę, by wypełniał się w moim życiu Jego najpiękniej-

szy dla mnie scenariusz? 

 

Tajemnica 2 – Biczowanie Pana Jezusa 
Oczami Maryi przyglądam się okrutnej scenie znęcania człowieka nad najbardziej niewinnym 

z Synów ludzkich. Biczowanie Pana Jezusa, to właściwie katowanie ciała i tak już 

wycieńczonego brakiem snu i pokarmu. Ileż tu zadanych rozrywających bólem ran, ileż 

wylanej w tym akcie okrucieństwa Najdroższej Krwi! Tak, człowiek zdolny jest do 

wszystkiego, jeśli zabraknie mu odniesienia do Boga, jeśli zaślepiony jest nienawiścią, 

różnego rodzaju żądzami. Ta tajemnica uświadamia mi kim jest dla mnie Bóg? Na którym 

miejscu plasuje się w hierarchii wartości , którymi żyję?  Czy mogę powtórzyć za św. 

Augustynem ”Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu- wszystko inne jest na właściwym 

miejscu”? 

 

Tajemnica 3 – Ukoronowanie cierniem Pana Jezusa 
Wraz z Matką Najświętszą jestem zaproszony do kontemplowania sceny cierniem ukorono-

wania Jej Syna. Królowanie można zaznaczyć na wiele sposobów. Można oddać cześć i hołd 

należny monarsze, można uczestniczyć w Jego koronacji. Wielu uczestniczyło w specyficz-

nym obrzędzie cierniem ukoronowania Króla Wieków, Króla Wszechświata. Nic w tym wy-

darzeniu jednak nie przypominało oddawania czci, szacunku, wprost przeciwnie- była to czy-

sta drwina i lekceważenie, a w tym wszystkim jeszcze porcja zadanego ogromnego bólu fi-

zycznego. Jezus jednak milczy, ale to milczenie głośno krzyczy! Ileż razy w życiu byłem wy-

kpiony, ośmieszony? 

 

Tajemnica 4 – Dźwiganie krzyża na Kalwarię 

Z Maryją przyglądam się w tej tajemnicy jak Jezus bez sprzeciwu, w milczeniu bierze krzyż 

na swoje ramiona. Krzyż, pod którego ciężarem wiele razy upada, ale wciąż powstaje. Zapra-

sza także mnie, zaprasza nas wszystkich do tego, bo jak mówi: „ kto chce iść za Mną, a nie 

bierze krzyża swego na każdy dzień, nie jest Mnie godzien i nie może być uczniem Moim”( 

Mt 10,38). Ogromną moc ma krzyż codzienny, utkany z błahych, wydawałoby się przypad-

kowych a jednak nieprzypadkowych wydarzeń, bo jest wyciosany dokładnie na naszą miarę, 

dopasowany do naszych możliwości. Trzeba nam tylko podjąć go w pokorze i wraz z Panem 

nieść, a wtedy nie będzie tak ciążył. Odrzucenie krzyża rodzi ryzyko nałożenia nam przez 

innych krzyży nie do udźwignięcia, bo zbraknie w tej drodze Jezusa. Jak podchodzę do moje-

go codziennego krzyża? 
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Tajemnica 5 – Zbawcza śmierć Jezusa na krzyżu. 
Jakiż to ogromny ból, przeszywający serce Matki- patrzeć na umierającego w tak okrutny 

sposób Syna. Tego, który nic złego nie uczynił. Wprost przeciwnie- karmił zgłodniałe tłumy, 

uzdrawiał chorych, uwalniał od złych duchów. Dlaczego??? By dokonało się zbawienie świa-

ta. Może i gdy nas przygniata ciężar życia, może często wyrywa się z naszych ust owo: dla-

czego? To wydarzenie w historii pokazuje, że trzeba umrzeć, aby żyć. Jezusowa śmierć, Gol-

gota to nie porażka, ale zwycięstwo. Krzyż bowiem nie jest zakończeniem historii zbawienia, 

ale ZMARTWYCHWSTANIE, którego blask przez Krzyż Chrystusa się już przebija, by za 

trzy dni rozbłysnąć pełnią światła. Czy ja naprawdę chcę być w tym świetle? 
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CZĘŚĆ RADOSNA 
Przygotowała Grupa 10 

 

Tajemnica 1 – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny  
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. 

W chwili Zwiastowania rozpoczyna się coś, czego człowiek własnym umysłem nie jest  

w stanie pojąć. Potrzeba światła z góry, które rozjaśni ciemności niewiary. Światła, które sta-

ło się ciałem. 

 

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 Pa-

na naszego Jezusa Chrystusa, który jest Słowem Ojca, i słowa Ducha Świętego, które są du-

chem i życiem. 

Ileż to razy mogłem, jak Maryja, być u osób i z osobami potrzebującymi wsparcia. Nie pie-

niędzy, nie prezentów, ale obecności i zawiodłem. Co wtedy robiłem? Nawet nie pamiętam, 

tak małe znaczenia miało to w moim życiu. 

 

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. 

Można kwestionować istnienie Boga i Jego ucieleśnione przyjście na świat, ale nie można 

wyrwać z siebie radości rodzenia, które jest, czy wierzymy w to, czy nie, uczestnictwem w 

akcie stwórczym Boga. Akcie będącym największym fenomenem we wszechświecie.  

 

Tajemnica 4 – Ofiarowanie Pana 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. 

Prawdziwa świątynia to ta, w której gości Duch Święty. Tylko człowiek czystego serca jest  

w stanie przyjąć i zrozumieć piękno i majestat Boga pragnącego zamieszkać nie tyle wśród 

nas, ale w nas samych. 

 

Tajemnica 5 - Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni  
Błogosławiony ten, który znajduje zadowolenie i radość tylko w najświętszych słowach i dzie-

łach Pana i pociąga przez nie ludzi do miłości Boga w radości i weselu. 

Świątynia, Dom Boży – czy to tylko „mieszkanie” Boga? Przecież Stwórca nie zakończył 

aktu stwarzania na widzialnym świecie. Stworzył dla nas coś nieprzemijającego, coś nie-

prawdopodobnego, coś prześlicznego dającego możliwość przebywania z nim samym. 
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CZĘŚĆ CHWALEBNA 
Przygotowała Grupa 0  

 

Tajemnica 1 – Zmartwychwstanie Pana Jezusa  
Pan Jezus pokonał śmierć! Ta prawda raduje serca ludzi już dwa tysiące lat. Krzyż nie był 

końcem, grób nie był ostatecznością. W moim życiu zdarzają się takie momenty, kiedy stoję 

pod ścianą, kiedy coś we mnie umiera, mierzę się z głazami, które przygniatają mnie jak ten  

z Jezusowego grobu. Jednak tajemnica Zmartwychwstania ma mi przypominać, że Bóg pra-

gnie spotkania ze mną twarzą w twarz. 

Maryjo umacniaj moją wiarę w zmartwychwstanie Twojego Syna. 

 

Tajemnica 2 – Wniebowstąpienie Pana Jezusa  
Jak przedziwna jest ta scena i jak trudno to sobie wyobrazić. Jezus znika apostołom z oczu  

i to już na zawsze. Co mogli wtedy czuć? To odejście zapoczątkowało coś zupełnie nowego – 

głoszenie Ewangelii całemu światu.  

Przez chrzest stałem się dzieckiem Boga na ziemi. To, co niewidzialne miesza się z tym, co 

widzialne. Ta tajemnica powinna być dla mnie wskazówką, że droga do nieba, do domu Ojca 

wiedzie przez ziemskie życie z jego radościami i trudami. Trzeba mi żyć tak, aby Królestwo 

Boże było widoczne już dzisiaj. 

 

Tajemnica 3 – Zesłanie Ducha Świętego  
Zamknięci w Wieczerniku, zmartwieni, wystraszeni do-świadczyli czegoś, czego się nie spo-

dziewali. Duch Święty – Trzecia Osoba Boska – przemienia ich proste życie na zawsze. Idą 

na cały świat z Ewangelią na ustach, a ludzie słuchają tej nauki mimo, że nie jest łatwa. 

W moje życie Pan Bóg również chce wkroczyć ze swoją Łaską, która ma mi dać siłę, by być 

Jego świadkiem. Czy mam tyle odwagi? Może zamiast Ducha Świętego wybiorę ducha kon-

sumpcjonizmu, egoizmu, cynizmu?  

Maryjo pomóż mi stanąć po właściwej stronie. 

 

Tajemnica 4 – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny  
Jej święte macierzyństwo, całe święte życie zostało w tym momencie dopełnione. Ciało Matki 

Boga nie uległo zniszczeniu, lecz zostało do końca uwielbione. Cieszymy się Maryjo Twoją 

chwałą. Matko, naucz mnie żyć w pokorze, szanować wszystko, czym obdarzył mnie Bóg, 

również moje ciało i zdrowie. 

 

Tajemnica 5 – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny w niebie  
Jezus czyni Cię Matką i Królową wszystkich ludzi. Wszystkich tych, których kocha. Mnie 

kocha. Dał mi swoją Mamę, która ma mnie zrodzić dla nieba. Czy potrafię dostatecznie ko-

chać i naśladować Maryję?  

Proszę abym był, pamiętał, czuwał.   
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CZĘŚĆ RADOSNA 
Przygotowała Grupa 2 

 

Tajemnica 1 – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny  

W tej tajemnicy powtarzaj Bogu w głębi serca: Tak, Ojcze, tak jak Ty chcesz, bądź wola 

Twoja. Zgadzam się na wszystko, co uczynisz z moim życiem. Przez kilka Zdrowaś Maryjo 

oczami serca obserwujemy tę scenę, jakby patrząc oczami i sercem Maryi. A potem przyjmu-

jemy związaną z tą tajemnicą łaskę powiedzenia Bogu tak na wszystko, co On chce zrobić 

w naszym życiu. Istotą tego dziesiątka jest to, że zgadzam się, Boże, abyś wszedł w moje ży-

cie i – jeśli zechcesz – powywracał mi wszystko do góry nogami. Jezu, zrób ze mną, co tylko 

zechcesz. 

 

Tajemnica 2 – Nawiedzenie św. Elżbiety  

Nawiedzenie św. Elżbiety mówi o tym, że jeżeli naprawdę masz doświadczenie Jezusa, to nie 

możesz tego utrzymać w sobie. Pierwsza procesja z Najświętszym Sakramentem, czyli Mary-

ja z Jezusem, idzie do św. Elżbiety. Maryja jest pierwszą Ewangelizatorką, która niesie Jezusa 

do drugiego człowieka. Prośmy Ją: „Daj mi radość takiego noszenia Jezusa w sobie, że będę 

promieniował nią na każdego, kogo dzisiaj spotkam. Daj mi taką umiejętność noszenia Jezusa 

w sobie, abym miał słowa, uczucie i serce, żebym zawsze wiedział, co, komu i jak o Jezusie 

powiedzieć”. 

 

Tajemnica 3 – Narodzenie Pana Jezusa  

Tajemnicą Bożego Narodzenia jest początek odrzucenia Boga przez ludzi. W prologu Ewan-

gelii św. Jana czytamy: Przyszedł do swoich, a swoi Go nie przyjęli. Fenomen chrześcijań-

stwa polega na tym, że tam, gdzie sam siebie najbardziej nienawidzisz, odrzucasz i nie chcesz 

siebie znać, bo się tak strasznie siebie wstydzisz – tam chce się narodzić Jezus. Chce przyjść 

nie po to, żeby cię osądzić czy potępić, ale po to, aby ci się ukazać jako Dzieciątko Jezus. 

Chce cię głaskać małą rączką po policzku, ocierać ci łzy, uśmiechać się do ciebie i mówić, jak 

bardzo cię kocha – ale nie w pałacu u Heroda, tylko w stajni, wśród zwierząt. Proś: „Duchu 

Święty, wylej swoją radość na mnie i ulecz moje odrzucenie”. 

 

Tajemnica 4 – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni  

Tajemnica czwarta związana jest z bardzo trudną sytuacją, kiedy mamy ofiarować Bogu coś, 

co jest dla nas najcenniejsze. Dla Maryi Jezus był najcenniejszy na świecie. Usłyszała wtedy 

bardzo trudne słowa: Twoją duszę miecz przeniknie, aby wyszły na jaw zamysły serc wie-

lu (Łk 2, 35). Z pewnością nie jest niczym przyjemnym usłyszeć coś takiego, a mimo to jest 

to tajemnica radosna. Radość z cierpienia dla Boga, radość, która nie jest z tego świata. 

 

Tajemnica 5 - Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni  

Maryja z Józefem zgubili Jezusa… Wydaje się to nieprawdopodobne, ale tak się stało. 

Tajemnica piąta to radość z odnalezienia Pana Boga w moim życiu. Ale żeby Go odnaleźć, 

najpierw trzeba było Go zgubić. Ileż razy Bóg musiał nam zabrać coś, co wydawało się nam 

ważne, po to, abyśmy mogli odnaleźć Jego, który naprawdę jest najważniejszy? Wielu z nas 

nawet nie wie, że Go zgubiło, zatrzymując się na poziomie zewnętrznych praktyk religijnych. 
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CZEŚĆ BOLESNA 
przygotowała Grupa 3 

 

Tajemnica 1 – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu 
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Pan Jezus rozpoczyna Swoją Mękę od modlitwy. Rozmo-

wy że swoim Ojcem - Bogiem. Powierzanie Bogu swoich cierpień, to jest postawa godna po-

kory. Jezus mógłby powiedzieć, że nie chce się modlić, bo nie ma ochoty.... Ale tak może 

powiedzieć tylko zwykły człowiek, nie Jezus. JEZUS w tej tajemnicy uczy nas pokory, a tak-

że pokładania ufności w modlitwie. Modlitwie, która czyni cuda, nawet przy największych 

krzyżach życia codziennego. Panie Jezu, pomóż mi, aby w tej modlitwie umiał szczerze wy-

znać swoje grzechy. 

 
Tajemnica 2 – Biczowanie Pana Jezusa 
Biczowanie Pana Jezusa. Pan Jezus zostaje potraktowany jak złodziej, oszust... Pan Jezus jest 

bity, opluty, zwyzywany. Czy my w codziennym życiu nie za często wydajemy pochopne 

wyroki? Czy umiemy przyjąć kary za złe czyny... Ta tajemnica przybliża nam rzeczywisty 

obraz trudu i Meki Pana Jezusa Chrystusa i pokazuje, że Miłość wszystko przetrzyma. Panie 

Jezu pomóż mi z miłością znosić wszelkie krzyże, abym mógł żyć.  

 
Tajemnica 3 – Ukoronowanie cierniem Pana Jezusa 
Cierniem Ukoronowanie Pana Jezusa Koronacja, piękne słowo, ale zamiast ślicznej korony, 

pięknego berła mamy ciernie, które ranią i trzcinę... Tak ludzie potraktowali swoje prawdzi-

wego i rzeczywistego Króla. Cóż ja człowiek XXI wieku, mogę teraz powiedzieć.... Jedynie 

przepraszam. Panie Jezu pomóż mi, abym nie krzywdził innych, abym widział w nich Ciebie. 
 

Tajemnica 4 – Dźwiganie krzyża na Kalwarię 

Droga Krzyżowa Trud, zmęczenie, ból, wyśmiewanie... A jednak Jezus idzie dalej, pomimo 

upadków, trudności.... On idzie. Idzie w drodze, którą nas Zbawił. Nie oddaje krzyża, nie 

mówi, to nie moja sprawa. Bierze grzechy całego świata na swoje ramiona. Naucz mnie Panie 

doceniać to co mam. Jesteś Panie naszym wzorem, za którym chcemy kroczyć. 

 
Tajemnica 5 – Zbawcza śmierć Jezusa na krzyżu. 
Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu. Koniec... Miłość... Niewinność... Wiara... Ojciec... Grzech... 

Ludzie... Początek... Pan Jezus umiera, ale zostawia nam piękno swojego życia. Życia krót-

kiego, ale jakże intensywnego. Śmierć czeka każdego, ale niech ta szczera modlitwa wyjedna 

nam również nasz cel - Zmartwychwstanie. 
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CZĘŚĆ CHWALEBNA 
Przygotowała Grupa 4 

 

Tajemnica 1 – Zmartwychwstanie Pana Jezusa  

Po tym, jak po ludzku wszystko się skończyło, zawiodła wszelka nadzieja, do działania wkra-

cza Bóg. Z beznadziei grobu wydobywa życie. Tam, gdzie nie miało już prawa się nic stać, 

dzieje się coś przekraczającego ludzkie rozwiązania. To miał być koniec, a jednak Bożą mocą 

wszystko dopiero się rozpoczyna. Oto śmierć została pokonana. Oto króluje życie. Czego 

jeszcze człowiek może się bać, skoro Jezus pokonał nawet śmierć? I ten Jezus zmartwych-

wstały przychodzi do każdego z nas, pokazuje nam ślady swej męki i proponuje: Ty też tak 

możesz. Jeśli weźmiesz swój krzyż, zwyciężysz. 

 

Tajemnica 2 – Wniebowstąpienie Pana Jezusa  

Cóż za wywyższenie ludzkiej natury, która od momentu Wcielenia jest już z Synem Bożym 

na zawsze. Zatem człowiek znalazł się z powrotem w raju. Ileż musiało się po drodze wyda-

rzyć! Jak długą historię zechciał napisać Bóg, aby odzyskać swoje ukochane stworzenie. Uda-

ło się, misja zrealizowana. Człowiek został odkupiony. Syn Boży może wrócić do Ojca.  

I zabiera tam nasze człowieczeństwo. To jest nasz cel – niebo. Mieszkanie nie ręką uczynio-

ne. Każdy z nas ma tam przygotowane miejsce. Tak, specjalnie dla ciebie! Masz swój kąt w 

niebie, który na ciebie czeka. Czy przyjmiesz to zaproszenie? Oby nic, co przyziemne, nie 

pozwoliło nam zapomnieć o tym niebiańskim celu. 
 

Tajemnica 3 – Zesłanie Ducha Świętego  

Człowiek by sobie sam nie poradził. Apostołowie, choć spotkali już Zmartwychwstałego, 

pozostawali w zamknięciu. Musiała zstąpić moc z wysoka, moc nieludzka, aby mogli wyjść  

i głosić całemu światu Jezusa Chrystusa. Wtedy już nie oni, lecz Duch Ojca mówił przez nich. 

Dopiero ta mowa mogła być przekonująca. I była. Pod wpływem jednego przemówienia Pio-

tra nawraca się trzy tysiące osób. Bo przecież nie mówił sam od siebie. To Bóg jest źródłem 

mocy. To On sprawia, że niczym w Kanie Galilejskiej, woda naszych działań i wysiłków 

przemienia się w wino miłości. Dzięki mocy Ducha Świętego możemy wierzyć, możemy się 

modlić, możemy głosić Chrystusa. 
 

Tajemnica 4 – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny  

Maryja zostaje wzięta do nieba, bo przecież pełniący wolę Bożą znajdą się w miejscu, gdzie 

On jest. Ta, która bez reszty oddała się dziełu swojego Syna na ziemi, teraz trafia z ciałem  

i duszą do nieba, aby być tam już na zawsze z Jezusem Chrystusem. Bóg nie zapomina o tych, 

którzy są otwarci na Jego wolę, którzy pozwalają na to, aby ziścił się plan Boga względem 

człowieka. W Maryi nie było niczego, co potrzebowałoby obumarcia: żadnego grzechu, żad-

nej przestrzeni dla siebie, żadnej słabości. Całkowicie oddana Bogu, całą duszą i całym cia-

łem. Oddała wszystko i zyskała wszystko. 
 

Tajemnica 5 – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny w niebie  

Niezliczone są przywileje dzieci Królowej. Nasza Matka z woli Bożej króluje nad niebem  

i ziemią. Tej, której powierzony został sam Syn Boży, nie strach było powierzyć cały świat. 

W swojej misji okazała się nie szukać swego, dlatego i w królowaniu nie widzi swego wy-

wyższenia, lecz wezwanie do służby. Tak też czyni względem swoich dzieci. Tak jak czyniła 

niegdyś względem Jezusa Chrystusa, mając nad nim swego rodzaju władzę – jako Jego Mat-

ka, tak też czyni teraz względem nas – jako nasza Matka. 
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CZĘŚĆ ŚWIATŁA 
Przygotowała Grupa 5 

 

Tajemnica 1 – Chrzest w wodach Jordanu.  
Nad rzeką Jordan Jan wzywa do nawrócenia. Każdy kto chce być oczyszczony z grzechów 

otrzymuje chrzest. Polanie głowy wodą to widzialny znak, że  można rozpocząć nowe życie. 

Jezus chociaż nie popełnił żadnego grzechu prosi o chrzest jak wszyscy ludzie. W chwili gdy 

wychodzi na brzeg słychać głos z nieba, że jest umiłowanym synem Boga. Chrzest Jezusa w 

Jordanie przypomina nam o naszym własnym chrzcie, przez który staliśmy się dziećmi Bo-

żymi i członkami wspólnoty Kościoła. Niech on nas zawsze mobilizuje do walki z grzechem  

i do rozwijania naszej wiary. 

 

Tajemnica 2 – Objawienie się na weselu w Kanie Galilejskiej.  

Podczas wesela Maryja zauważa, że gospodarzom zabrakło wina. Prosi więc Jezusa, żeby 

przyszedł im z pomocą. Maryja wie, że Jezus może zaradzić wszystkim kłopotom, dlatego 

mówi do służby weselnej, żeby posłuchała jej Syna i zrobiła wszystko cokolwiek im powie. 

Pan Jezus ciągle przychodzi nam z pomocą, tak jak pomógł młodej parze w Kanie Galilej-

skiej. On potrafi przemienić nasz smutek w radość tak jak przemienił wodę w wino. Niech 

nigdy nie brakuje nam ufności w pomoc Jezusa  

 

Tajemnica 3 – Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.  
Jezus odwiedza liczne miasta i wioski prosząc, żeby ludzie zeszli ze złej drogi, odwrócili się 

ze swoich grzechów i wrócili do Boga. Obiecuje im za to Królestwo Boże, czyli szczęśliwe 

życie w domu Boga w niebie. Panie Jezu wiemy, że Twoje Królestwo jest królestwem praw-

dy, świętości, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Chcesz, aby każdy mógł w nim zamieszkać. 

Dlatego wzywasz nas do nawrócenia i przemiany na lepsze. Spraw byśmy w naszym życiu 

umieli zawsze wybierać dobro. 

 

Tajemnica 4 – Przemienienie na Górze Tabor.  

Piotr, Jakub i Jan wchodzą z Jezusem na górę Tabor aby się modlić. Dochodzi tam do nie-

zwykłych zdarzeń: zmienia się wygląd Jezusa, zjawiają się Mojżesz i Eliasz a z obłoku sły-

chać głos Boga Ojca potwierdzający, że Jezus jest Jego umiłowanym Synem. Pokazując apo-

stołom przedsionek nieba Jezus pokazuje każdemu z nas, jak jesteśmy dla niego ważni. On 

nigdy nie zostawi nas samych i zawsze jest gotów wysłuchać nas i przyjść nam z pomocą. 

 

Tajemnica 5 – Ustanowienie Eucharystii. 

Spożywając z uczniami Paschę Jezus bierze do rąk chleb i daje go swoim uczniom mówiąc 

To jest ciało moje... Następnie bierz kielich z winem, odmawia modlitwę a potem mówi To 

jest krew moja, czyńcie to na moją pamiątkę...Na Mszy Świętej przeżywamy spotkanie z Je-

zusem tak jak apostołowie w Wieczerniku. On przychodzi do nas w świętych postaciach 

chleba i wina. W Komunii Świętej przyjmujemy Go jako pokarm, który dodaje nam sił  

w drodze do nieba. Uwielbiajmy Jezusa za dar Eucharystii starając się być Jego świadkami. 
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CZEŚĆ BOLESNA 
przygotowała Grupa 8 

 

Tajemnica 1 – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu 
Czy wiesz, że: JEZUS modląc się w ogrodzie Getsemani widział wszystko co się wydarzy – 

tortury, bicie, poniżanie i ukrzyżowanie! „Smutna jest moja dusza, aż do śmierci”  JEZUS 

modląc się w ogrodzie  Oliwnym czuł ból jaki będzie mu zadawany! „Serce moje zatrwożyło 

się we mnie i strach śmiertelny przypadł na mnie” JEZUS modląc się w ogrodzie w Ogrójcu 

był całkowicie sam, bo wszyscy Jego przyjaciele Go porzucili tak jak dziś porzuca Go wielu  

z nas. „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie „JEZUS modląc się w ogrodzie 

przed Męką widział każdego z nas, znał nasze grzechy i za nas ofiarował siebie samego. 

 

Tajemnica 2 – Biczowanie Pana Jezusa 
Pan Jezus zaprowadzony na ubiczowanie. Jak mocno nasze grzechy ranią Jezusa, nawet te 

najmniejsze.  Jezus pokryty ranami… lecz w jego ranach jest nasze zdrowie, a w Jego krwi  

nasze odkupienie. Wydał swoje Ciało, wylał swoja krew  za zbawienie świata. My tak często 

odrzucamy Ta miłość – biczujemy.  

 

Tajemnica 3 – Ukoronowanie cierniem Pana Jezusa 
Bóg opluty i wyśmiany przez człowieka.  Bóg, który z miłości do człowieka sam stał się 

człowiekiem. Bóg, który poniżył siebie, żeby człowieka przebóstwić, wywyższyć i udoskona-

lić. 

 

Tajemnica 4 – Dźwiganie krzyża na Kalwarię 
Bóg, któremu nikt nie był wstanie udowodnić żadnej winy, żadnego grzechu – dźwiga Krzyż. 

Wszystko po to, żeby swoimi ramionami objąć wszystkich ludzi – cały świat. Po to aby połą-

czyć niebo z ziemią.  

 

Tajemnica 5 – Zbawcza śmierć Jezusa na krzyżu. 
Bóg, Który jest wieczny, nieśmiertelny, który nie ma początku, ani końca – umiera na Krzy-

żu. Chciał przez to pokazać, że śmierć nie końcem, ale brama do wieczności. 
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CZĘŚĆ RADOSNA 
Przygotowała Grupa 9 

 

Tajemnica 1 – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny  
Anioł Gabriel powierzył Marii tajemnicę przekraczającą wszelkie wyobrażenia. Będzie matką 

samego Boga. Zapewnia ją także, że jest pełna łaski, dobroci; jest w najwyższym stopniu 

zjednoczona z Bogiem. Bóg jest z nią i tylko On pozwoli jej wypełnić swoją misję. Maryja 

zareagowała strachem, zmieszaniem i zaskoczeniem. Tajemnicę, którą usłyszała, przekraczała 

poziom ludzkiego intelektu. To wymaga dużo zaufania, Bogu. 

 

Tajemnica 2 – Nawiedzenie św. Elżbiety  

Niedługo po Zwiastowaniu Maria poszła zobaczyć się ze swoją kuzynką Elżbietą. Maryja jest 

w drodze z Jezusem. Przez nią Jezus jest dla innych już w okresie prenatalnym. Jest zapowie-

dzią misji i miłości. Dwie kobiety i dwie matki spotykają się w Ain Karem. Wszystkie są 

płodne, ożywcze, kochające. Młodsza, jeszcze nie dojrzała do małżeństwa, przybywają do 

służby najstarszym, naznaczonym piętnem niepłodności i radością dziecka na starość. Spo-

tkanie dwóch matek jest pełne wzajemnego szacunku i tajemnicy, w którym uczestniczą. 

 

Tajemnica 3 – Narodzenie Pana Jezusa  

W Betlejem Święta Rodzina nie znalazła ludzkich warunków do godnego przyjęcia Jezusa. 

Święta Rodzina nie znajduje miejsca z powodu ubóstwa i ignorancji mieszkańców Betlejem. 

Więc może lepiej powiedzieć: „To nie jest ich miejsce. Boskie upodobania i niechęci nie zaw-

sze są takie same jak ludzkie. W takich okolicznościach rodzice Jezusa schronili się w jaskini 

pasterskiej, która stała się miejscem narodzin Syna Bożego. 

 

Tajemnica 4 – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni  
Czterdziestego dnia po porodzie Maria i Józef udali się do świątyni, aby zgodnie z prawem 

przedstawić Jezusa Bogu. Prawo nie było wiążące dla Jezusa ani jego rodziców. Maryi nigdy 

nie skalała najmniejsza „nieczystość”. Dwoje starszych ludzi jest świadkami ofiary Jezusa: 

Symeon i Anna. 

 

Tajemnica 5 - Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni  
W wieku dwunastu lat Jezus po raz pierwszy przyszedł do świątyni. Odtąd może aktywnie 

uczestniczyć wydarzeniach religijnych i musi przestrzegać przepisów Prawa. Po zakończeniu 

uroczystości zatrzymał się w domu Ojca. 
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CZĘŚĆ CHWALEBNA 
Przygotowała Grupa 10 

 

Tajemnica 1 – Zmartwychwstanie Pana Jezusa  
Bracia, przebywający z Franciszkiem wiedzą, z jaką czułością i słodyczą codziennie i bez 

przerwy pouczał ich o Jezusie. Usta jego przemawiały z obfitości jego serca... Ileż spotkań 

miedzy Jezusem a nim!... Przez tę cudowną miłość do Jezusa, i to Jezusa Ukrzyżowanego, 

zasłużył sobie na najwyższy zaszczyt naznaczenia pieczęcią Chrystusa, Syna Najwyższego, 

siedzącego po prawicy Ojca. 

Pieczęć cierpienia i męczeństwa prowadzi wprost do Zmartwychwstania. Cierpienie i mę-

czeństwo są bramą Zmartwychwstania.  

 

Tajemnica 2 – Wniebowstąpienie Pana Jezusa  
Franciszek śpieszył się, by opuścić ten świat, który stał się dla niego jak ziemia wygnania,  

a mimo to umiał czerpać wielką pomoc z wszystkich rzeczy tego świata. W każdym dziele po-

dziwiał Robotnika, do Stwórcy odnosił wartości, jakie odkrywał w każdym stworzeniu. Potra-

fił w każdej rzeczy podziwiać Najpiękniejszego. Postępował śladem swego Umiłowanego, 

posługując się całym wszechświatem niczym drabiną, by wspiąć się aż do tronu Bożego. 

Człowiek mocno zjednoczony z Bogiem ma pragnienie bycia tylko z Nim, w Nim i dla Nie-

go. Nie zrozumie tego człowiek usidlony łaknieniem posiadania rzeczy materialnych tylko dla 

siebie. 

 

Tajemnica 3 – Zesłanie Ducha Świętego  
„Ojcze Święty i sprawiedliwy. Choć wszyscy niegodni i grzeszni, prosimy Cię, by Pan nasz 

Jezus Chrystus, Twój Syn wraz z Duchem Świętym Pocieszycielem, sam składał Ci dzięki za 

wszystko, On, który Ci stale we wszystkim wystarcza.” – pisał św. Franciszek. 

Największa moc Ducha Świętego jawi się w Słowie zawartym w Piśmie Świętym. Dlaczego 

więc tak usilnie wzbraniamy Duchowi Bożemu wyjść z kart Objawionego Słowa, które za-

mknięte tkwią przez lata na półkach naszych segmentów. 

 

Tajemnica 4 – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny  
Na krótko przed śmiercią Franciszek poprosił brata Leona, by mu zaśpiewał jego Pieśń  

o bracie słońcu, i wtedy ułożył ostatnią zwrotkę: "Bądź uwielbiony, mój Panie, za naszą sio-

strę śmierć cielesną, której żaden człowiek żyjący nie zdoła uniknąć... Szczęśliwi ci, których 

ona zastanie przy spełnianiu Twojej woli, bowiem nie zniszczy ich już śmierć wtóra". 

Umarł, wyzionął ducha, odszedł z tego świata – tak zwykle mówimy. A jak diametralnie 

zmieniają perspektywę eschatologiczną słowa: odszedł do domu Ojca, czy: został wzięty do 

nieba. 

 

Tajemnica 5 – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny w niebie  
Pokochajcie zmęczenie, bowiem każda z was będzie królową w niebie, ukoronowana wraz  

z Maryją Dziewicą. (Zachęty dla sióstr od św. Damiana). 

Pokochać człowieka, rodzinę, znajomych, nieznanych, przeciwników i wrogów, dom, pracę, 

słońce i słotę, dzień i noc, zdrowie i niedyspozycję. Warto! Nagrodą jest najpiękniejsza koro-

na. 
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CZĘŚĆ RADOSNA 
Przygotowała Grupa 0 

 

Tajemnica 1 – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny  
W prostej scenerii skromnej izby posłaniec z nieba przekazuje najwspanialszą wieść, jaką 

kiedykolwiek przesłano na ziemi. Bóg wkracza w historię ludzkości, w konkretnym miejscu  

i czasie, wśród konkretnych ludzi. Zachwyćmy się kolejny raz prostym, oddanym, ufnym 

TAK, jakie wypowiedziała Maryja. Niech to będzie postanowienie dla nas na każdy dzień:  

„dziś powiem Bogu TAK”. Dziś nie będę narzekał na moje życie, problemy, pracę, rodzinę. 

Dziś nie będę rozmyślał: „co by było gdyby…”, dziś zgodzę się na to, co Bóg mi proponuj  

i wezmę to, co mi daje. 

 

Tajemnica 2 – Nawiedzenie św. Elżbiety  
Dlaczego Maryja idzie do Elżbiety? Ze słów archanioła do-wiedziała się, że Elżbieta również 

dostąpiła niezwykłej łaski i spodziewa się dziecka. Wie, że może jej zaufać i spodziewa się, 

że starsza od niej kobieta będzie umiała odpowiedzieć jej na wiele pytań, które na pewno 

zajmowały jej głowę i serce. W moim życiu też zdarzają się sytuacje nieprzewidziane, które 

zmieniają moje plany i zamiary. Czy umiem dostrzec w tych sytuacjach działanie Boga? Czy 

chcę i potrafię, tak jak Maryja popłynąć z nurtem Bożego planu? Czy mam wokół siebie przy-

jaciół takich jak Elżbieta, oddanych Bogu, bliskich Jego Słowu? 

 

Tajemnica 3 – Narodzenie Pana Jezusa  
Dla prawdziwej miłości liczy się tu i teraz, nie ma dla niej przeszkód. Maryja i Józef chcieli 

dla swojego dzieciątka wszystkiego co najlepsze, ale niestety ludzkie drzwi były zamknięte, 

zostało im tylko brudne siano i towarzystwo bydląt. Oni jednak przyjęli Jezusa z największą 

czułością i miłością. Czy umiem sobie wyobrazić siebie w tej sytuacji? Jak bym się zacho-

wał? Czego bym żądał i jakich praw bym dochodził? Maryjo, Ty znasz moje serce, wiesz,  

że chcę przeżywać każdą chwilę najlepiej jak to tylko możliwe, po-móż mi pozbyć się wszel-

kich śladów pychy w moim za-chowaniu. 

 

Tajemnica 4 – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni  
Oprócz Maryi, Józefa i maleńkiego Jezusa w tej tajemnicy rozważamy dar spotkania Zbawi-

ciela, jaki został dany Symeonowi i Annie. Oboje napełnieni Duchem, wśród wielu izrael-

skich rodzin, dostrzegają tą wyjątkową, świętą, wy-braną przez Boga. Wyznają na głos to, 

kim naprawdę jest Jezus – spełnieniem obietnic danych przodkom przez Boga, światłem 

prawdy dla narodów i niewysłowioną chwałą Izraela. Czy ja również umiem uznać Jezusa 

Panem świata, ale tak na głos? Wśród ludzi? 

 

Tajemnica 5 - Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni  
Był i nagle Go nie ma… Jak mogło do tego dojść, że święci Rodzice zgubili Jezusa? O czym 

myśleli szukając Go? Może się obwiniali, że nie dopilnowali, nie ustrzegli Syna przed nie-

bezpieczeństwem? Dopiero na końcu uświadomili sobie, że On najpierw należy do Boga,  

a dopiero potem do nich. Czy ja umiem zachować pokój w sercu przeżywając trudności i kło-

poty? Czy umiem szukać Jezusa, a nie tylko łatwych rozwiązań? Maryjo, rozświetlaj swoim 

spokojem drogi mojego życia, abym zawsze starał się odnaleźć Tego, który nadaje sens mo-

jemu życiu. 
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CZEŚĆ BOLESNA 
przygotowała Grupa 2 

 

Tajemnica 1 – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu 
Pomyśl, ile w twoim życiu jest lęków, strachu, obaw, ilu rzeczy się boisz, ile masz zmartwień, 

udręk, jak wiele trudności wydaje się nie do pokonania. A Jezus wziął na siebie lęki całego 

świata, wszystkich ludzi. Niewyobrażalne jest, jak bardzo musiał się bać. Ale ty już nie mu-

sisz. Ofiaruj Jezusowi wszystkie swoje lęki, bo On chce je od ciebie zabrać i uwolnić cię od 

nich na zawsze. Powtarzaj w sercu przez dziesięć Zdrowaś Maryjo: Krwi Chrystusa, zwycię-

żająca złe duchy, wybaw mnie od wszystkich moich lęków. 

 
Tajemnica 2 – Biczowanie Pana Jezusa 
Jezu Chryste, razem z Maryją staję przed palem, do którego jesteś przykuty i przy którym 

zaraz będziesz biczowany. Chcę pokutować za wszystkie grzechy nieczyste w moim życiu – 

za każdy grzech pornografii, onanizmu, cudzołóstwa, za wszystkie nałogi, uzależnienia od 

przyjemności, za nieustanne dogadzanie swoim zmysłom. Jezu, poprzez Twoją Krew uwolnij 

moje życie od każdego zniewolenia, nałogu, uzależnienia zmysłowego. 

 
Tajemnica 3 – Ukoronowanie cierniem Pana Jezusa 
Jezu, Twoje cierpienie jest po to, aby wynagrodzić Ojcu Niebieskiemu pychę mojego umysłu 

– to, że wszystko wiem najlepiej, zawsze mam rację, wszyscy powinni mnie słuchać, adoro-

wać, bo jestem pępkiem świata. Pozwól Krwi Jezusa, która wypłynęła z Jego głowy, by teraz 

spłynęła na twoją głowę. Zanurz swój umysł i serce we Krwi Jezusa. 
 

Tajemnica 4 – Dźwiganie krzyża na Kalwarię 

Jezu Chryste, razem z Maryją staję na początku Twojej drogi krzyżowej. Chcę przejść przez 

każdą stację, każdy ból, każde wylanie Krwi, każde bluźnierstwo, każde bicie Ciebie, lekce-

ważenie, wyśmianie… Chcę Ci podziękować za każde wydarzenie w moim życiu, które jest 

cierpieniem i krzyżem, w którym może dotychczas buntowałem się przeciwko Tobie 

i oskarżałem Cię, że to Twoja wina. Proś Jezusa, aby Krwią, którą wylał w czasie drogi krzy-

żowej, szczególnie przy trzecim upadku, obmył teraz całe Twoje życie – od poczęcia aż po 

śmierć. 

 

Tajemnica 5 – Śmierć Jezusa na krzyżu. 
Wiem, że to cierpienie jest przeze mnie, że te rany i ból są Twoją pokutą za moje grzechy. 

Panie, Jezu Chryste, chcę teraz całkowicie wyrzec się grzechu, wyrzec się szatana, wszystkich 

jego dzieł w moim życiu, i całkowicie poddać się Tobie, aby być cały Twój – w całkowitym 

posłuszeństwie Twojej woli. Tak jak Ty w całkowitym posłuszeństwie oddałeś się swojemu 

Ojcu. Niech Twoja święta Krew z krzyża, Jezu, przeniknie cały mój umysł, mojego ducha, 

psychikę… 
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CZĘŚĆ CHWALEBNA 
Przygotowała Grupa 3 

 

Tajemnica 1 – Zmartwychwstanie Pana Jezusa  

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał”  

(Łk 24, 6). Często wracamy do grobu. Tak, jakbyśmy tęsknili za tym, co nie daje życia, co 

odbiera nam radość i pokój. Wciąż ciągnie nas do starego człowieka, który został pogrzebany 

na Chrzcie świętym. Nie roztrząsaj tego co było złe w Twoim życiu. Jeśli Jezus już to przeba-

czył, to w ogóle lepiej do tego nie wracaj: „Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone” 

(J 20, 23). Za każdym razem, gdy przyjdzie Ci myśl, by wracać do tego co dawne i bolesne  

w Twojej historii życia, nie rób tego sam/sama! Jeśli potrzebujesz rozliczyć się ze swoją prze-

szłością, to tylko z Jezusem! Chrystus czeka tam, w tej ciemności, by za każdym razem po-

wiedzieć ci: „Idź i od tej pory już nie grzesz” (J 8, 11). Idź do swojej codzienności: do domu, 

pracy, rodziny, wspólnoty i głoś Żyjącego w Tobie na wieki! 

 

Tajemnica 2 – Wniebowstąpienie Pana Jezusa  

„Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?” (Dz 1,11) Z góry lepiej wi-

dać to co na dole, niż z dołu, to oczywiste. A my tak uparcie wrastamy w ziemię, w docze-

sność, przywiązujemy się do wielu spraw i rzeczy, że trudno nam myśleć o tym, jak to wy-

gląda z góry. Przyjacielu Jezusa! Daj się porwać choć na chwilę Jezusowi na wysoką górę  

i zobacz „jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2, 9). Może po-

wiesz, że z dołu nic nie widać, więc nie warto się trudzić. To błąd. Krok po kroku, Jezus od-

słaniać będzie przed Tobą kolejne niespodzianki, które przygotował. Daj się wyrwać z ziemi 

rodzinnej, rusz się z miejsca, uwierz, że warto! Bóg jest wierny! Spełni swoją obietnicę! Na-

śladuj Abrahama, który wyszedłszy przestał wiązać się z tym, co ziemskie i „Pan poczytał mu 

to za sprawiedliwość” (Rdz 15, 6). 
 

Tajemnica 3 – Zesłanie Ducha Świętego  

„Podobnie także Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy 

się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można 

wyrazić słowami” (Rz 8, 27). Czasem możemy odnosić wrażenie, że nasza modlitwa jest pu-

sta i bez sensu. Nic nie czuję na modlitwie, więc się nie modlę. To błąd! Nie uczucia budują 

naszą więź z Bogiem, lecz wierna miłość. Św. Augustyn powiedział, że miłość to wierność 

wyborowi. Uczucia nie są kluczem do kochania Boga, lecz wierność. Jezus widzi Twoje zmę-

czenie i trudności na modlitwie i wcale Cię nie kocha mniej. Gdy nasza modlitwa opiera się 

tylko na emocjach i wzruszeniach szybko moglibyśmy popaść w pychę. Natomiast Jezus chce 

od nas dziecięctwa i zależności od Boga. 
 

Tajemnica 4 – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny  

„Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca,  

bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem 

naszym”(Ap 12, 10). Szatan ze złości i gniewu, że nie może odwrócić już swojego wiecznego 

potępienia, będzie do końca świata oskarżał nas podpowiadając różne myśli: jesteś do nicze-

go, jesteś zerem, nic z ciebie nie będzie. Może ktoś słyszał takie słowa z ust najbliższych. 

Zmierzenie się z tą rzeczywistością jest trudne. Jednego wbije to w kompleksy, drugi będzie 

się bronił przez atak i żądze zemsty. Natomiast Maryja daje nam trzecią, najwłaściwszą dro-

gę. Poczęta bez grzechu pierworodnego, wolna i czysta od złego, współcierpiała ze Swoim 

Synem, słysząc obelgii szyderstwa także pod swoim adresem. Przetrwała to wszystko dzięki 

miłości i wierze. Ta, co nie zwątpiła nigdy chce zabrać Cię z ciałem i duszą tam, gdzie spełnia 

się nadzieja chrześcijańska. 
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Tajemnica 5 – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny w niebie  

„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniże-

nie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia” (Łk 

1,48). Słuchając słów Magnificat zaczynamy rozumieć, że pokora nie polega na umniejszaniu 

swojej wartości i kompetencji, jak można by myśleć, lecz na świadomości tego kim jesteśmy 

w oczach Bożych, gdy z Nim współpracuję: błogosławiony, wywyższony, nasycony i uboga-

cony. Jak wielka radość musiała panować w sercu Najświętszej Dziewicy! Uwierzyła Bogu,  

i we współpracy z Nim Bóg uczynił wielkie rzeczy przez Nią i w Niej. Uznaj więc, Przyjacie-

lu Jezusa w najgłębszej swej pokorze, że i Ciebie Bóg wybrał, aby mieszkać w Tobie!  
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CZĘŚĆ ŚWIATŁA 
Przygotowała Grupa 4 

 

Tajemnica 1 – Chrzest w wodach Jordanu.  

Nadszedł czas na publiczną działalność. Jezus wychodzi z cienia i pierwsze co robi, to bierze 

na Siebie wszystkie grzechy, które ludzie pozostawiali w Jordanie. On przyjmuje to, co wszy-

scy odrzucają, przed czym wszyscy uciekają. To początek Jego drogi. I zaczyna się od tego co 

najważniejsze – kim jest. Ojciec mówi – oto Syn mój. Zatem Bóg zstąpił na ziemię, a Jan 

wypełnia swoją misję, wskazując Go swoim uczniom. To wszystko, co nauczał, to co głosił – 

to prowadziło do Jezusa Chrystusa. Jan staje się kimś, kto przekierowuje ludzi do Zbawiciela, 

a sam odsuwa się w cień. 
 

Tajemnica 2 – Objawienie się na weselu w Kanie Galilejskiej.  

Czas wielkiego święta dla dwojga młodych ludzi – wesele. Obecna jest Maryja, jeszcze nie-

znany Jezus i pierwsi Jego uczniowie. Dochodzi do sytuacji przykrej i niespodziewanej.  

To nigdy nie powinno się zdarzyć. Lecz Maryja zamiast lamentować nad tym co się stało  

i szukać winnych, już widzi wyjście. Widzi ratunek, któremu na imię Jezus. Czy to teraz, czy 

jeszcze nie teraz? W każdym razie, jedno jest pewne – warto jest zrobić wszystko, cokolwiek 

poleci. A poleca coś trudnego i żmudnego, choć możliwego do zrealizowania. Kiedy wykonu-

ją irracjonalne w tej sytuacji polecenie, staje się cud. Jezus okazuje się być Kimś więcej niż 

kolejnym zapalonym nauczycielem. 
 

Tajemnica 3 – Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.  

Królestwo Boże było głównym tematem przepowiadania Jezusa Chrystusa. Nie dawał porad 

ekonomicznych, politycznych czy prowadzących do osiągnięcia jakiegoś życiowego sukcesu. 

W centrum było królowanie Boga, tzn. to jak wygląda życie, w którym Bóg rzeczywiście jest 

Królem, w którym Bóg jest na pierwszym miejscu. Służyły temu przypowieści, dostępne dla 

każdego, a towarzyszyły cuda, które miały skłonić do wiary, do nawrócenia. Niektórzy myl-

nie sądzili, że to o to właśnie chodzi – o budowanie sukcesu, wielkości i sławy Jezusa Chry-

stusa. Tymczasem miały być to jedynie znaki wskazujące na Zbawiciela. A to co najważniej-

sze dokona się na Golgocie. 
 

Tajemnica 4 – Przemienienie na Górze Tabor.  

Wysoka góra, na którą przyszło wdrapać się uczniom z Jezusem, pozostaje w Piśmie Świętym 

bezimienna. Jednak Tradycja przekazuje nam, że stało się to na górze Tabor. Tam Jezus uka-

zuje już wprost swoją Boską tożsamość. Uczniowie potrzebowali tego doświadczenia, by nie 

zwątpili w godzinie krzyża, co jednak i tak się stało. Dopiero blask Zmartwychwstania dał im 

wystarczająco dużo światła. Wtedy wspomną i zrozumieją. Wszystko poukłada im się w ca-

łość. To ten Boski blask, w którym chciałoby się pozostać na zawsze. Stąd reakcja Piotra, 

chcącego rozłożyć namioty. Ale trzeba zejść, bo to nie jest jeszcze koniec drogi Jezusa. Droga 

ta musi dotrzeć jeszcze na Golgotę. 

 

Tajemnica 5 – Ustanowienie Eucharystii.  

W żaden inny sposób Jezus nie mógł pozostać z nami bardziej niż w Eucharystii. Jest w Niej 

prawdziwie obecny – w swoim Ciele i swojej Krwi. Ta obecność to nie jakieś mgliste wyob-

rażenie, lecz konkret. Zostawia Siebie swoim uczniom i to w akcie największej miłości odda-

nia swojego życia na Krzyżu. Dzięki temu każdego dnia możemy stawać pod Krzyżem i do-

świadczać Jego miłości. Możemy karmić się Jego Ciałem i Krwią i w ten sposób stawać się 

zdolni do wypełniania w swoim życiu Ewangelii Jezusa umierającego i zmartwychwstające-

go.  
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CZEŚĆ BOLESNA 
przygotowała Grupa 5 

 

Tajemnica 1 – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu 
Jezus modląc się w Ogrójcu czuje strach i smutek. Nie tylko boi się cierpienia, które Go cze-

ka, ale również zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za zbawienie wszystkich ludzi. Dla-

tego prosi Ojca by jeśli to możliwe oddalił od Niego ten kielich. Rozmawiając z Ojcem Jezus 

jednak dobrze wiedział, że nie może ominąć drogi krzyża, dlatego musiał przełamać swój 

strach aby zgodzić się z wolą Ojca. Uczmy się od Jezusa pełnego posłuszeństwa Bogu i zau-

fania że On dobrze wie czego nam potrzeba. 

 

Tajemnica 2 – Biczowanie Pana Jezusa 
Piłat stwierdził, że nie znalazł w Jezusie winy, której konsekwencją byłoby ukrzyżowanie. 

Jezus był niewinny. Nienawiść jednak zaślepia ludzi, nie chcieli usłyszeć prawdy. Ważny był 

dla nich tylko werdykt sądu, skazujący Jezusa na śmierć. Pierwszym krokiem prowadzącym 

Jezusa na krzyż było cierpienie biczowania. Adorując Jezusa, który poddaje się biczowaniu 

uczmy się od Niego sprawiedliwego oceniania innych. Umiejmy w drugim człowieku zawsze 

widzieć Jego święte oblicze aby nigdy nie kierowała nimi zazdrość pycha czy uprzedzenia. 

 

Tajemnica 3 – Ukoronowanie cierniem Pana Jezusa 
Przed śmiercią spadło na Jezusa wiele upokorzeń. Opluwanie, nałożenie cierniowej korony, 

wyśmiewanie to tylko niektóre z nich. Jezus pełniąc wolę Ojca przyjmuje wszystko w wiel-

kiej pokorze, zgadzając się na zniewagi i cierpienia. Wszystko dlatego, że człowiek zapragnął 

rzucić Boga na kolana. Po raz kolejny dał się zwieść szatanowi i  uległ pokusie pychy stawia-

jąc siebie ponad Bogiem. Uczmy się od Jezusa postawy pełnej pokory, która pozwoli nam 

oddzielić dobro od zła. 

 

Tajemnica 4 – Dźwiganie krzyża na Kalwarię 
Krzyż nałożony na barki Jezusa to kolejny przejaw ludzkiego okrucieństwa i nienawiści. Je-

zus przyjmuje na siebie ten ciężar i sprawia, że znak hańby staje się znakiem zbawienia świa-

ta. Czyni to wszystko z miłości do człowieka pragnąc otworzyć przed nami bramy nieba. 

Wpatrując się w Jezusa niosącego krzyż uczmy się od Niego żyć miłością, która sprawi, że 

damy radę dźwigać krzyż naszych codziennych obowiązków i życiowych zadań. 

 

Tajemnica 5 – Śmierć Jezusa na krzyżu. 
Po wejściu na Golgotę Jezus zawisł na drzewie krzyża. Jego dramatyczna droga zakończyła 

się śmiercią na Kalwarii. Został ofiarą nienawiści i zła. W oczach zebranych tam ludzi prze-

grał. Jednak niebawem sami mieli się przekonać, że on pokonał śmierć, że jest Mesjaszem 

zwycięskim i potężnym. Wpatrując się w Jezusa ukrzyżowanego a jednak zwycięskiego ucz-

my się odwagi i mocnej nadziei nawet wtedy gdy doświadczamy wielkich dramatów i krzywd 

i pamiętajmy, że Jezus jest Zbawicielem każdego z nas.  
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CZĘŚĆ RADOSNA 
Przygotowała Grupa 8 

 

Tajemnica 1 – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny  
W życiu są takie spawy, o których samemu trzeba zdecydować – tylko samemu. Decyzje, 

które trzeba samemu podjąć – tylko samemu. Tak jak Maryja sama odpowiedziała. Tak samo 

i ja musze samemu odpowiedzieć Bogu: czy przyjmuje Jego propozycje?  

 

Tajemnica 2 – Nawiedzenie św. Elżbiety  
W życiu są wartości, których nie zatrzymasz tylko dla siebie. Są sprawy, z którymi powinie-

neś podzielić się z innymi.  Ta jak Maryja idzie podzielić się swoja radością z Elżbieta. Tak 

jak Elżbieta dzieli się swoim szczęcie z Maryją.  Obie te kobiety opowiadają jak o wielkich 

rzeczach jakiś Bóg działa w ich życiu.  A ty mówisz o Bogu innym? 

 

Tajemnica 3 – Narodzenie Pana Jezusa  
Życie jest darem, szczęściem, radością. Jednak tak jak Maryja i Józef, aby przyjąć życie trze-

ba pokonać nieraz wiele trudności –  najtrudniejszym – obojętność.  Kiedy we mnie naprawdę 

rodzi się Bóg? Wtedy gdy nie jestem obojętny na życie drugie człowieka – każdego człowie-

ka. 

 

Tajemnica 4 – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni  
Łatwo dać to co mi zbywa, jest nie potrzebne, cos mało wartościowego, niemodnego, coś co 

nie ma dla mnie żadnej wartości. Maryja i Józef ofiarują Bogu to co maja najcelniejszego – 

SIEBIE. A ja co daje Bogu? To co najcenniejsze ? Czy to co bez wartości? 

 

Tajemnica 5 - Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni  

Wiele razy w życiu coś zgubimy, aby po pewnym czasie to odnaleźć. Maryja i Józef szukają 

Jezusa.  Czynią to wytrwale – aż znaleźli.  Czy szukam Jezusa kiedy się zagubię ? 
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CZĘŚĆ CHWALEBNA 
Przygotowała Grupa 9 

 

Tajemnica 1 – Zmartwychwstanie Pana Jezusa  
Wydarzeniu zmartwychwstania towarzyszą symbole apokaliptyczne i teofaniczne. Są nimi: 

trzęsienie ziemi i obecność duchów niebieskich. Anioł otwiera pusty już grób, ale także wyja-

śnia kobietom sens znaków i zmartwychwstania. Uwalnia je od paraliżującego lęku. Wzywa 

do „nawrócenia”, czyli „zmiany myślenia”. Kobiety nie powinny zamartwiać się śmiercią 

Jezusa, ale uwierzyć, że żyje. Kobiety reagują strachem. Jednak wyzwala on głęboką auten-

tyczną wiarę połączoną z bojaźnią Bożą. Taka wiara przemienia ich myślenie i kierunek ży-

cia. Przy grobie odzyskują na nowo zaufanie i nadzieję. Mają nową perspektywę, mają dla 

kogo żyć. Mają kogo kochać. Odnalazły najgłębszy sens życia i źródło miłości. Kobiety 

otrzymują również zadanie. Staną się misjonarkami Apostołów. 

Panie Jezu, umocnij moją wiarę, że Twoje zmartwychwstanie jest zapowiedzią i pewnością 

mojego powstania z martwych na końcu czasów! 

 

Tajemnica 2 – Wniebowstąpienie Pana Jezusa  
Jezus zabiera swoich uczniów na Górę Oliwną. Jezus, Arcykapłan Nowego Przymierza, bło-

gosławi uczniów, a następnie znika zasłonięty przez obłok. Obłok, który zasłania Jezusa 

oznacza, że Jezus odtąd przebywa na stałe ze swoim Ojcem w niebie. Chrystus, który zasiada 

po prawicy Ojca jest obietnicą. W Nim także nasze człowieczeństwo doznaje uwielbienia  

i chwały. Wstępując do nieba, Jezus zaniósł do Ojca swoją ludzką naturę. Wraz z nią wziął 

również nas – ludzką witalność, tęsknoty, potrzeby, lęki, a także siły i nadzieje. Dopiero wraz 

ze śmiercią przychodzi wyzwolenie. W Domu Ojca pozostaje tylko przestrzeń miłości. Do 

nieba idzie się jednak przez ziemię ze zmarszczkami na twarzy I tylko przed człowiekiem, 

który podejmuje w pełni swoje  człowieczeństwo, otwiera się niebo. 

Panie Jezu, spraw bym tęskniąc za Domem Ojca, sam stawał się dla innych niebem! 

 

Tajemnica 3 – Zesłanie Ducha Świętego  
Duch Święty dla ludzkiego ducha jest tym, czym jest powietrze dla życia biologicznego. Tyl-

ko wówczas, gdy „oddycha się Duchem Boga”, jest się otwartym na prawdę i dobro; tylko 

wówczas człowiek może w pełni realizować swoje człowieczeństwo. Ogień w starożytności 

był elementem tworzącym kulturę. Z drugiej jednak strony może być siłą niszczącą. Ogień 

Ducha Świętego, który przynosi Chrystus wypala mury nieprzyjaźni, nienawiści siłą miłości. 

Wypala także wszystkie lęki i niepokoje i wnosi nową nadzieję. Duch Pocieszyciel czyni  

z uczniów nowych ludzi, ludzi misji, głosicieli Bożej sprawiedliwości, miłosierdzia i pokoju. 

Pozwala im żyć, mówić, działać, kochać jak Jezus. Pozbawia lęku, łączy i otwiera na innych. 

Perski mistyk nazywa Go „zapachem miłości Boga”. 

Przyjdź Duchu Święty i napełnij nasze serca ogniem Twojej miłości! 

 

Tajemnica 4 – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny  
Św. Paweł naucza, że Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy, a po Nim wszyscy, którzy do 

Niego należą. W liście do Rzymian pisze: Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też 

przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między 

wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał – tych też 

usprawiedliwił, a których usprawiedliwił – tych też obdarzył chwałą (Rz 8, 29n). Do 

wybranych, powołanych i obdarzonych chwałą w pierwszym rzędzie należy Maryja. Ojcowie 

Kościoła podkreślają, że wniebowzięcie Maryi i uwielbienie Jej ciała wynika  

z nadprzyrodzonego macierzyństwa (jest Matką Boga). Ale również ze świętości Jej 
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dziewiczej natury. Ciało święte, czyste, niezniszczalne nie mogło ulec procesowi rozkładu. 

Duchowe i fizyczne piękno Maryi w niebie zostało „spotęgowane i dopełnione”. 

Maryjo wniebowzięta, wstawiaj się za nami u swego Syna! 

 

Tajemnica 5 – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny w niebie  
Maryja uwielbiona w niebie promieniuje pięknem, chwałą, miłością, ponieważ trwa  

w kontemplacji samego Boga. Z jej duszy, przepełnionej obecnością Jej Syna, chwała 

promienieje na całe Jej ciało i przemienia Je. Ale nie tylko Maryja kontempluje Boga; 

również Bóg „kontempluje” Ją. Kontemplując Ją, Ojciec widzi, że Syn nie zstąpił na ziemię 

na próżno, że nie przelał swej krwi na darmo, że nie siał słowa Bożego w próżnię: niesione 

przez Niego odkupienie w Maryi przyniosło już swe najpiękniejsze owoce. I zarówno Ojciec 

jak i Syn mogą być dumni z dzieła dokonanego przez Ducha; Jego arcydzieła (D. Ange). 

Matko Pięknej Miłości, wyproś mi, bym miał również udział w chwale Twego Syna i Twojej! 
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CZĘŚĆ RADOSNA 
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Tajemnica 1 – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny  

Siedziała sobie w domu nastolatka. Snuła marzenia o miłości, mężu, rodzinie. Wtem pojawił 

się tajemniczy nieproszony gość z wieścią nie tylko tajemniczą, ale i nieprawdopodobną. Jak 

mu uwierzyć? Na jakiej podstawie? Nawet wariograf by tu nie pomógł. Jest jednak metoda. 

To doświadczenie wiary. Wsłuchanie się w najgłębsze warstwy swojego jestestwa, gdzie kru-

cha materia łączy się z Nieogarnionym. Każdy ma taki zakamarek w swoim „ja”. Ale nie każ-

dy umie go dostrzec. Maryja potrafiła, bo na co dzień obcowała ze Stwórcą. 

 

Tajemnica 2 – Nawiedzenie św. Elżbiety  

Kto, komu, jak i dlaczego? Jak pięknie ubraliśmy w różnorakie konwenanse relacje między-

ludzkie i wzajemne zobowiązania. Czy wypada królowej iść do podwładnej, aby jej usługi-

wać? To nawet dziś jest niedopuszczalne. To królowej kłaniają się i usługują wszyscy. A jed-

nak logika miłości jest inna. Królowa i matka spodziewająca się dziecka idzie usługiwać 

krewnej Elżbiecie, bo wie, że jej Syn nie przychodzi, aby Mu służono, lecz aby służyć. Jakież 

to trudne, ale jakie piękne. 

 

Tajemnica 3 – Narodzenie Pana Jezusa  

Narodził się w stajni, którą wolimy nazywać szopką. Bo szopka, to miejsce narodzin Zbawi-

ciela, a stajnia, to pomieszczenie dla zwierząt. Byłeś w stajni? Wiesz, jak tam śmierdzi? Sian-

ko pachnie tylko w stodole lub na strychu, ale nie przebije wątpliwego zapachu obory. Nawet 

słudzy i niewolnicy nie mieszkali w stajniach, ale pomieszczeniach dla służby. Czasem wcale 

nie nędznych. A Zbawiciel? Czy we mnie nie ma cząstki gospodarzy Betlejemskich nieczu-

łych na potrzeby rodzącej matki? Dziś człowiek nie tylko nie wyciąga ręki do ciężarnej matki, 

ale wręcz ją odrzuca i nią gardzi, a dziecko każe zabić. W imię prawa. Toż to zbrodnia. 

 

Tajemnica 4 – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni  

Ofiarować, to dać coś komuś. Ofiarować człowieka w świątyni, to oddać go Stwórcy. Jezus 

zostaje zwrócony prawowitemu Ojcu przez matkę Maryję, a jednocześnie powierzony opiece 

Józefa. Dziś rodzice często wolą rozciągnąć zasłonę pomiędzy dzieckiem, a Bogiem. Nie po-

kazywać Mu go. Może na chwilę, w dniu I komunii. Ale wtedy ważniejsze są imprezy i pre-

zenty. 

 

Tajemnica 5 - Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni  

Zanim Jezus powiedział: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”, sam udał się do Domu 

Ojca, do świątyni. Dlaczego tak wielu ludzi zabrania dzieciom uczestniczyć w katechezie, we 

mszy świętej? Dlaczego nie mówi im o Bogu - Ojcu, Synu i Duchu Świętym, o prawdzie,  

o wartościach? Dlaczego tak łatwo rezygnują z drogi do Nieba, podejmując ryzyko utraty 

szczęścia wiecznego? „Po co komu droga, która nie prowadzi do świątyni” powiedziała sta-

ruszka w końcowym dialogu filmu „Pokuta”. 

 

 


