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1sza Tajemnica Światła: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.  
Ewangeliści mówią nam, że Jezus był powszechnie znany jako syn Maryi (Jan 2, 1-2) i jako „syn 
Józefa z Nazaretu” (Jan 1, 45; Łukasz 4, 22). Ale oto w chwili Jego chrztu w rzece Jordan, zostaje 
nam objawiona Jego prawdziwa tożsamość: „otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w 
postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie 
mam upodobanie.” (Łukasz 3,21-22). Ja również jestem dzieckiem Boga, ponieważ to Ojciec 
Niebieski z wielka i szczególną miłością stworzył moja duszę nieśmiertelną w momencie poczęcia 
mnie przez moich rodziców. O Maryjo! uczyń, aby ta osobista miłość Boga do mnie, była tą 
niewzruszoną skałą, na której zbuduję moje życie mimo wszystkich codziennych trudności. 
 
2ga Tajemnica Światła: Objawienie  Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.  
Ewangelista mówi nam, że to Maryja pierwsza zauważyła brak wina podczas przyjęcia weselnego. 
Po przemienieniu wody w wino przez Jezusa, starosta weselny, który „skosztował wody, która 
stała się winem”, i który „nie wiedział skąd ono pochodzi”, pochwalił pana młodego, równie 
zaskoczonego pojawieniem się tego nieznanego wina (Jan 2, 9-10). Jezus interweniuje w moim 
życiu, aby mnie prowadzić, pomagać mi i mnie chronić nawet, jeśli tego nie zauważam. Żyję zbyt 
szybko i powierzchownie i często tłumaczę szczęśliwe wydarzenia przypadkiem losu lub odrobiną 
szczęścia. O Maryjo! Obdarz mnie Twoim spojrzeniem wiary, abym odkrył jak Jezus działa 
poprzez wydarzenia w moim życiu i żebym mógł Mu za to podziękować. 
 

3cia Tajemnica Światła: Jezus głosi Królestwo Boże i wzywa do nawrócenia.  
Jezus objawia nam, że sercem Jego Królestwa jest przykazanie miłości, które jest źródłem 
prawdziwego szczęścia: „To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza 
była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.” 
(Jan,15 11-12). O Maryjo! medytując tajemnice Twojego Różańca chcę pogłębić przykład i nauki 
Jezusa opisane w Ewangelii. Chcę je zastosować w moim życiu, aby doświadczyć, że „więcej 
szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu.” (Dzieje Apostolskie, 20, 35).  
 
4ta Tajemnica Światła: Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor.  
Ewangelia mówi nam, że Jezus wziął ze sobą trzech Apostołów, Piotra, Jakuba i Jana, i 
zaprowadził ich na wysoką górę, aby się modlić. „Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego 
zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.” (Mateusz 17, 2). Objawiając im 
swoją boską chwałę, Jezus pokazuje ważność tych trzech Apostołów w Jego oczach. O Maryjo! 
chcę  naśladować ten delikatny gest Twojego Syna. Chcę szanować innych, akceptować ich 
sugestie, okazywać im, że są ważni. 
 
5ta Tajemnica Światła: Pan Jezus ustanawia Sakrament Eucharystii.  
Ewangelia mówi nam, że podczas Ostatniej Wieczerzy w  Wielki Czwartek „Jezus wziął chleb i 
odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: ‘Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało 
moje’. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: ‘Pijcie z niego 
wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie 
grzechów.’” (Mateusz 26, 26-28). W każdą niedzielę Jezus mówi do mnie: „Przyjdźcie do Mnie 
wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.” (Mateusz 11, 28). O Maryjo! 
Uczestnicząc we Mszy Świętej niedzielnej, pragnę czerpać z Jezusa Chrystusa moc do dawania 
innym tego, czego będą oni ode mnie oczekiwać podczas całego tygodnia. 
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