
TAJEMNICE CHWALEBNE  
 

1. ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA 
 

Matko Boża, oto nadchodzi Ten, który oddawszy za nas Swoje życie, Zmartwychwstał w 

chwale do życia wiecznego. Otworzył bramy nieba, odkupił winy nasze i wskazuje nam 
drogę powrotną ku Ojcu, który jest w niebie. Staliśmy się Jego braćmi i siostrami, razem z 

Nim możemy kroczyć ku wieczności. Nasze życie nabrało sensu. Nie jesteśmy już sierotami, 

a „dziedzicami z woli Bożej”. Jak wielka to miłość Stwórcy do stworzenia swego. Zaiste, 
„Bóg jest miłością”. 
 

Matko Boża, ukształtuj nasze serca tak, aby było zdolne do wołania: „Boże mój! Wierzę, 

wielbię, ufam i kocham Ciebie.” Za to, że podniosłeś mnie, proch marny i ku świętości 

wyzwoliłeś. 
 

2. WNIEBOWSTĄPIENIE CHRYSTUSA 
 

Matko Boża, oto do nieba wstępuje Ten, który z nieba zstąpił. Idzie tam, aby przygotować 
nam miejsce. I choć w niebie mieszkań jest wiele, to wiele z nich pozostanie pustych przez 

wieczność całą. Jest tak dlatego, że wielu Ofiary Baranka nie przyjęło, ofiarowanej wolności 

nie wybrało, a przez zatwardziałość swoją ponownie przykuli się łańcuchami niewoli do dna 

piekła, by tam spędzić wieczność całą. 
 

Matko Boża, niech ta modlitwa nieustannie płynie z serc naszych: „Boże mój! Wierzę, 
wielbię, ufam i kocham Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą, nie 

wielbią, nie ufają i nie kochają Ciebie.” 
 

3. ZESŁANIE ŚWIĘTEGO DUCHA BOŻEGO 
 

Matko Boża, oto Twój Oblubieniec posłany przez Syna zstępuje na ziemię. Wszystko nam 

objaśnia i prowadzi nas przez Kościół święty ku zbawieniu. Nieustannie woła w naszych 
sercach: „Abba Ojcze”, abyśmy nigdy nie zapomnieli o miłości Ojca, który będąc w niebie 

oczekuje nas z utęsknieniem. Droga do nieba jest wiadoma. Podążył nią Bóg Człowiek, 

Jezus Chrystus, dając przykład i dowód nieskończonej miłości Bożej. Pokazując nam dom 
wieczny i szczęśliwość bez miary. Pozostawił nam jednak wolną wolę, abyśmy tym bardziej, 

Boga uwielbić mogli, jeśli tylko zechcemy… 
 

Matko Boża, idąc do nieba niesiemy w naszych sercach „Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo 

Najświętszego Syna Bożego, a Pana naszego, na przebłaganie za grzechy nasze i całego 
świata.” Wspomagaj nas Matko, abyśmy tych kruchych naczyń serc naszych nie pobili i 

abyśmy u bram nieba stawili się obleczeni w Chrystusa. 
 

4. WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
 

Matko Boża, oto Syn Twój wstąpił do nieba, a teraz przyszedł, aby i Ciebie tam zabrać. Czy 

zostajemy sami? Nie. Oto Syn Twój pozostaje z nami po wieczne czasy w Eucharystii, w 
Najświętszej Hostii: Swoim Ciele i Krwi Swojej. Możemy nieustannie ofiarowywać Bogu 

siebie w łączności z Ofiarą Przenajświętszą Syna Jego. Czyż to nie miłość nieskończona? 
 

„Najświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiamy Cię z całego serca i ofiarujemy 

Ci najdroższe Ciało, Krew, Duszę i Świętość Jezusa Chrystusa, obecnego we wszystkich 



tabernakulach całej ziemi, jako zadośćuczynienie za zniewagi, bluźnierstwa i obojętność, 

jakimi On sam jest obrażany. I przez nieskończone zasługi Jego Przenajświętszego Serca i 
Niepokalanego Serca Maryi, prosimy Cię o nawrócenie biednych grzeszników.” 
 

5. UKORONOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI 
 

Matko Boża, jak cudownie stworzył Cię Bóg, że masz tę zdolność zbierania serc naszych i 

ofiarowania ich Bogu, który w miłości Swojej upodobał Sobie Ciebie na Matkę Swego Syna, 

ale i na Królową wszelkiego stworzenia. Tak oto, przez Serce Twoje Niepokalane, możemy 
uciekać się do Niego i Jego miłosierdzia wołać w nadziei, że przez wzgląd na Matkę Swoją 

spojrzy na nas okiem łaskawym i miłosiernym. 
 

Taki oto Ratunek dla świata przygotował Bóg Wszechmogący, w Sercu Stworzenia 

Swojego, w Sercu Niepokalanym i przeczystym, w Sercu naszej Królowej, Królowej Nieba i 
Ziemi. 
 

Ooo, żeby tak wszyscy pojęli czym jest miłość Stworzyciela do nas, marnych prochów. 
 

„Boże mój! Wierzę, wielbię, ufam i kocham Ciebie! Proszę Cię o przebaczenie dla tych, 

którzy nie wierzą, nie wielbią, nie ufają i nie kochają Ciebie.” Zaiste, Miłością jesteś 

nieskończoną i wszelka chwała i cześć od wszelkiego stworzenia należna jest tylko Tobie. 
 

Matko Boża, wypełnij niedoskonałości nasze przed tronem Wszechmogącego Boga i 

wstawiaj się za nami i za całym światem. Amen. 
 


