
Nauczyć się kochać - Tajemnice Chwalebne 
 
 
1sza Tajemnica Chwalebna: Zmartwychwstanie Pana Jezusa. 
Ewangelia potwierdza, że w poranek Zmartwychwstania Anioł rzekł: „Szukacie Jezusa z Nazaretu, 
ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu.” (Marek 16, 6). Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w 
jasny sposób potwierdza, że Pan Bóg w swojej sprawiedliwości powoduje zwycięstwo dobra nad 
złem, zwycięstwo miłość nad nienawiścią. To właśnie dlatego dobro, które czynimy innym, nawet 
jeśli nie jest dostrzeżone, ma tajemniczą siłę gdyż jest wspierane przez Boga. O Maryjo! pragnę 
uczestniczyć w zwycięstwie Jezusa i pokonywać zło poprzez czynienie dobra z dobrocią, z 
usłużnością, z uśmiechem i z cierpliwością. 
 
2ga Tajemnica Chwalebna: Wniebowstąpienie Pana Jezusa.  
Ewangelia objawia nam, że zanim Jezus wstąpił do Nieba powierzył swoim Apostołom następującą 
misję: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody… Uczcie je zachowywać wszystko, co wam 
przykazałem.” (Mateusz 28, 19-20). W tej misji Kościoła, którego jestem członkiem, Chrystus 
powierza mi misję specjalną: świadczyć o mojej wierze w Niego i w Jego Miłość. O Maryjo! pomóż 
mi podejmować dobre decyzje i działać zgodnie z moją wiarą, abym zawsze dawał dobry przykład. 
 
3cia Tajemnica Chwalebna: Zesłanie Ducha Świętego.  
Dzieje Apostolskie mówią nam, że po wniebowstąpieniu Jezusa jego uczniowie „trwali 
jednomyślnie na modlitwie razem… z Maryją, Matką Jezusa" w Wieczerniku w Jerozolimie (Dz. 
Apost. 1, 13-14) . W dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstąpił na nich i w ten sposób narodził się 
Kościół założony przez Jezusa (zob. Dz. Apost. 2, 3). Pan nasz posługuje się Kościołem 
Katolickim, aby nam przekazywać swoją siłę miłowania. Znajduję wsparcie do życia miłością w 
Sakramentach i w nauce Kościoła, w przykładach życia świętych i w komunii braterskiej mojej 
wspólnoty chrześcijańskiej. O Maryjo! pomóż mi dostrzec, co mogę zrobić aby wyrastał Kościół, 
który jest moją rodziną duchową. 
 
4ta Tajemnica Chwalebna: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. 
Na końcu Jej życia ziemskiego, Najświętsza Maryja Panna została wzięta do Nieba nie tylko z Jej 
Niepokalaną Duszą, ale również z Jej ciałem. Ta prawda powinna spowodować rewolucję 
kulturalną w społeczeństwach. Nasze ciało stworzone przez Boga, zostało przyjęte przez Jezusa w 
momencie Wcielenia i jego końcowym przeznaczeniem jest nieśmiertelność w Niebie. 
Seksualność jest więc częścią wymiaru sakralnego osoby ludzkiej. Korzystanie z seksualności w 
celu czynienia zła moralnego jest poniżaniem tej godności. O Maryjo! pomóż mi żyć według mojej 
wielkiej godności osoby ludzkiej i chrześcijanina za przykładem Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, 
Człowieka doskonałego. 
 
5ta Tajemnica Chwalebna: Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.  
W tym triumfie Maryi w Niebie objawia się Boży plan dla ludzkości. Św. Paweł opisuje ten plan w 
następujący sposób: nasz Ojciec Niebieski „w Chrystusie… wybrał nas przed założeniem świata, 
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie.” (List do 
Efezjan, 1, 3-5). Aby zrealizować ten Boży plan w moim życiu jestem ciągle wspierany przez 
Najświętszą Dziewicę. O Maryjo! Ty, która jesteś Matką Miłości, prowadź mnie, wspieraj mnie w 
moich wysiłkach kochania. Tak, to właśnie w miłości znajduję sens mojego życia i doświadczam 
prawdziwego szczęścia. 
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