
 

 
 

ROZWAŻANIA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH (CZĘŚĆ RADOSNA) 
na podstawie nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego, 

zawartego w utworach projektu „Czas to miłość” 

 

 

TAJEMNICA I - ZWIASTOWANIE 

 

Każdy z nas byłby zaskoczony tą sytuacją. Oto przychodzi anioł i mówi “będziesz matką”. 
“Będziesz Matką Syna Bożego”. “Będzie On nazwany Synem Najwyższego”. 

Wobec tej sytuacji Maryja pyta jak się to stanie i po zupełnie niezwykłym wyjaśnieniu anioła 
mówi “tak, zgadzam się, niech się dzieje wola Pana Boga”. 

Oddała wszystko, co miała - swoje plany, swoją cielesność, swój czas. Oddała wszystko, a Bóg 
dał jej jeszcze więcej. Jej postawa uczy nas “To, co daje Bóg: chwile, mgnienia dni, 
Ty w Miłości je oddaj”. 

 

Maryjo, ucz nas oddawania tego, co dla nas najcenniejsze, byśmy mogli otrzymać jeszcze 
więcej. 

 

 

TAJEMNICA II - NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY 

 

„Mów zawsze życzliwie o drugich, 
Z pociechą, pomocą spiesz, 
Na życie maleńkie się otwórz, 
Najstarszych przygarnąć chciej” 

Maryja wiedziała, że miłość, którą dostała od Boga, ma przekazać dalej. Poszła do swojej 
krewnej, Elżbiety, która była w ciąży i została u niej aż 3 miesiące. Zostawiła wszystkie swoje 
sprawy, cały swój czas poświęciła dla drugiego człowieka.  

 

Maryjo, ucz nas odwagi poświęcenia swojego czasu dla innych. 

 

 

 

 

 



 

 
 

TAJEMNICA III - NARODZENIE PANA JEZUSA 

 

“Tak samo jak mi potrzeba ci zwyczajnie godnie tutaj żyć. Żywym człowiekiem z kości krwi 
chcę tu tylko być, z miłością. Chcę tu tylko być.” 

Bóg postanowił przyjść na świat jako człowiek. Przyjął ludzkie ciało i narodził się z ciała, 
był człowiekiem z krwi i kości - tak jak każdy z nas. Przez swoje narodzenie staje się nam 
bardzo bliski. To wydarzenie pokazuje nam także, jak ważny jest człowiek. Jaką godność 
ma w sobie. Że każdy, bez wyjątku, zasługuje na szacunek, na miłość. 

 

Maryjo, ucz nas przyjmowania każdego człowieka z należną mu godnością. 

 

 

TAJEMNICA IV - OFIAROWANIE W ŚWIĄTYNI 

 

Maryja i Józef przynieśli do świątyni Jezusa, by oddać go Bogu. Oddali Mu to, co mieli 
najcenniejszego - dziecko. Starzec Symeon błogosławił Boga za to, że mógł ujrzeć zbawienie, 
które miało dokonać się w Jezusie. Maryi zaś zostawił proroctwo, że jej serce będzie 
przeniknięte mieczem cierpienia. 

Maryja przyjęła te słowa do swojego serca. Wiedziała, że przez nią Bóg chce dokonać czegoś 
wielkiego. “Każda wielka rzecz jest kosztowna i trudna”. To, co wielkie, przychodzi przez 
cierpienie. Tylko rzeczy małe są łatwe. Mówił nam o tym kard. Wyszyński.  

 

Maryjo, ucz nas nadziei, że przez sprawy trudne może dokonać się wielkie dzieło. 

 

 

TAJEMNICA V - ZNALEZIENIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI 

 

Nietrudno wyobrazić sobie, co czuła Maryja, gdy zorientowała się, że Jej syn się zgubił. 
W Jerozolimie było wtedy mnóstwo ludzi, poszukiwania nie były łatwe. Nie mogli do siebie 
zadzwonić, ani szybko wezwać do pomocy znajomych.  

Kiedy znaleźli Go w końcu w świątyni, a Jezus powiedział, że “przecież powinien był tam 
właśnie być”, słyszymy, że Maryja zachowała tę sprawę w swoim sercu.  

“Kto nie kochał, nie zrozumie, ile ludzkie serce może znieść”. Pełne miłości serce Maryi 
przyjęło i to trudne doświadczenie - zagubionego dziecka. Jej serce było mocne, bo zaufało 
Bogu. Bo w Jej sercu wciąż była Boża miłość. 

 

Maryjo, naucz nas, że tylko miłość może przeprowadzić nas przez trudne doświadczenia. 


