
Nauczyć się kochać – Tajemnice Radosne 
 
1sza Tajemnica Radosna: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. 
Ewangelia mówi nam o wiadomości, jaką Archanioł przekazuje Maryi w imieniu Boga: "Oto 
poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus… Święte, które się narodzi, będzie 
nazywane Synem Bożym" (Łukasz 1, 31 i 35). " Bóg jest Miłością" (1 Jan 4, 16) i Jezus będąc 
Synem Bożym jest Miłością Wcieloną. Stał się ciałem w Maryi, aby mnie uratować w tym, co mam 
najcenniejszego: moją zdolność kochania. O Maryjo! łączę się z Tobą w Różańcu, aby otrzymać 
od Jezusa Jego Miłość, która jest siłą kochania, aby przeszyła i zmieniła moją ludzką miłość, tak 
słabą i ograniczoną.  
 
2ga Tajemnica Radosna: Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny.  
Ewangelia mówi nam, że gdy Maryja poczęła Jezusa, "wybrała się i poszła z pośpiechem… do 
pewnego miasta w pokoleniu Judy” do Elżbiety (Łukasz 1, 39-40), aby podzielić się z nią dobrą 
nowiną o przyjściu Zbawiciela ludzkości. Chciała również pomóc Elżbiecie podczas trzech 
ostatnich miesięcy jej ciąży. Jezus chce nam wszystkim przekazać swoją boską miłość i dlatego 
korzysta z każdej dobrej rzeczy, jaką zrobimy jeden drugiemu. O Maryjo! chcę dzielić tą miłość, 
którą otrzymałem od Jezusa, czyniąc dobro wszystkim tym, których napotkam. 
 
3cia Tajemnica Radosna: Narodziny Jezusa w Betlejem.  
Ewangelista pisze: "Kiedy (Maryja i Józef) tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 
Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było 
dla nich miejsca w gospodzie” (Łukasz 2, 6-7). Jezus postanowił objawić swoją miłość do mnie 
poprzez ubóstwo swojego narodzenia: wraz z Maryją i Józefem nie znajduje miejsca w gospodzie 
od samego początku swojego przyjścia do nas. Ale mimo tego nadal nas kocha. W ten sposób 
pokazuje mi, że prawdziwa miłość jest bezinteresowna.  
O Maryjo! uczyń abym dojrzał w mojej miłości, naucz mnie kochać bezinteresownie, bez 
oczekiwania czegoś w zamian. 
 
4ta Tajemnica Radosna: Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni.  
Ewangelista pisze, że Maryja i Józef zanieśli dzieciątko Jezus do Jerozolimy i ofiarowali Go Bogu 
w Świątyni, aby wypełnić to, co „jest napisane w Prawie Pańskim: każde pierworodne dziecko płci 
męskiej będzie poświęcone Panu” (Łukasz 2, 22-23). Tak, jak On został ofiarowany Bogu, 
swojemu Ojcu, tak samo Jezus zaprasza mnie do ofiarowania mnie Jemu takim, jaki jestem: nawet 
z moimi ograniczeniami, słabościami, wadami, urazami – z tym wszystkimi, co mnie zasmuca i co 
chcę ukryć przed innymi. Jezus jest jedyną osobą, która mnie kocha takim, jaki jestem. Chce abym 
ofiarował się Jemu, bo chce mnie zmienić swoją miłością. O Maryjo! ofiaruj mnie Jezusowi i uczyń, 
aby Jego miłość dotarła aż do głębi mojej osoby. 
 
5ta Tajemnica Radosna: Znalezienie Pana Jezusa w Świątyni.  
Św. Łukasz Ewangelista pisze, że kiedy Maryja i Józef odnaleźli Jezusa w Świątyni po trzech 
dniach gorączkowych poszukiwań, Jezus „poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im 
poddany…czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.” (Łukasz 2, 51-52). Syn 
Boży chciał urodzić się, żyć, rosnąć i stać się dorosłym w rodzinie. Jego przykład ukazuje nam, że 
rodzina jest święta w oczach Boga i że jest ona niezbędna dla naszego zdrowego rozwoju. 
Rodzina jest więc pierwszym miejscem gdzie jesteśmy powołani do życia w miłości. O Maryjo! 
chcę z Twoją pomocą wzmocnić i pogłębić więzi z moją rodziną. 
 


