RÓŻANIEC – TAJEMNICE ŚWIATŁA
1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE.
Chrzest Święty, nasz pierwszy krok ku Bogu, choć często nie wykonujemy go
sami, to jednak zawsze jest ważny. Włącza nas do Kościoła świętego, którego
Matką jest Najświętsza Maryja. Choć być może nie zdajemy sobie z tego
sprawy, to przez Chrzest Święty niejako od razu znajdujemy się w Jej Sercu. Jest
tak dlatego, że Chrzest Święty włącza nas do Kościoła, a Kościół to Chrystus, a
Chrystus jest zawsze w Sercu Maryi. Stąd nie ma krótszej drogi do
Niepokalanego Serca naszej Matki, jak właśnie przez Kościół święty.
Bóg upodobał Sobie przyjść do nas przez Jej Serce Niepokalane. Naśladując Go,
naszego Pana, również pragniemy przez Jej Serce Najczystsze iść ku Światłu,
którym jest Chrystus.
Najpokorniejsza Służebnico Pańska, któraś oddała Serce Swoje Bogu, a teraz
oddajesz Je nam – bądź błogosławiona przez wszystkie pokolenia, Matko
Kościoła świętego, Matko Chrystusa.
2. CUD W KANIE GALILEJSKIEJ.
Pan Jezus, patrząc w oczy Najświętszej Swej Matki powiedział: „Czyż to moja
lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja.” (J 2,4)
Wpatrując się w każdy wizerunek Najświętszej Maryi, w Jej oczach zawsze
można dostrzec troskę. A jeśli wpatrujemy się sercem, to widzimy Jej
Niepokalane Serce przepełnione troską, Serce troskliwe. W Kanie Galilejskiej
zwykła woda została przemieniona w wino. Tego cudu dokonał Jezus Chrystus
na prośbę Swojej Matki.
Czy dostrzegamy, że i dzisiaj, każdy z nas jest w Kanie Galilejskiej, każdy z nas
potrzebuje wina, a mamy tylko wodę. Na prośbę Maryi dobry Bóg może
przemienić naszą małą i marną wiarę w głęboką i piękną, niczym wodę w wino.
Jeśli tylko uznamy, że nasza godzina nadeszła i jesteśmy gotowi przyjąć dar w
wysoka.
Matko najtroskliwsza, Ty, która Serce Swe oddajesz dzieciom, która łzami

poruszasz skały, która nieustannie nalegasz, abyśmy życie swe Bogu oddali –
bądź błogosławiona przez wszystkie pokolenia, Matko troskliwa, Matko
Chrystusa.
3. GŁOSZENIE EWANGELII.
„I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie
potępiony.” (Mk 16,15)
Głoszenie Ewangelii jest tym, do czego zachęca nas Bóg w trosce o wszystkich
ludzi. My, dzieci Maryi, nasze głoszenie Dobrej Nowiny zawsze zaczynamy od
naszej Matki, wychodząc z Jej Serca i będąc niejako nieustannie w bliskości z
Nim, często się do Niego odwołując i w Nim szukając schronienia. Nie można
głosić miłości bez serca jej pełnego. Niepokalane Serce Maryi jest naczyniem
doskonałym, w którym Bóg zgromadził całą Swoją miłość ku stworzeniu.
Możemy czerpać z tej miłości, bo naczynie, w którym została zgromadzona
należy do naszej Matki.
Matko miłości pełna, Ty, której Serce jest zawsze dla nas otwarte i której Serce
jest Bożej miłości pełne – bądź błogosławiona przez wszystkie pokolenia, Matko
Miłości, Matko Chrystusa.
4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR.
Mojżesz promieniał po spotkaniu z Bogiem na górze. Apostołowie Piotr, Jakub i
Jan doświadczyli przemienienia Pańskiego na górze Tabor, widzieli Mojżesza i
Eliasza rozmawiających z Panem.
O ileż łatwiej jest człowiekowi trwać w wierze, gdy doświadczył już działania
żywego Boga. Ale to doświadczenie nie jest oznaką wybraństwa, a owocem
otwarcia serca na działanie Jezusa. Wejść na górę, to jak pozostawić cały świat
za sobą i stanąć przed Bogiem z czystym i otwartym sercem.
Do takiej wędrówki na szczyt zaprasza nas Najświętsza Matka. Ona nigdy z tego
szczytu nie schodziła, zawsze o otwartym i ufającym Bogu Sercu – Matka Boża
daje nam wzór prawidłowej postawy w zbliżeniu do Boga. Pokorna Służebnica
Pańska, która pozostawiła wszystko co ziemskie i wyciągnęła ku Panu dłonie, w

których trzymała Najczystsze i Niepokalane Serce. Tak i my, wyciągnijmy nasze
dłonie, a w nich niech znajdą się nasze serca. Niech dobry Bóg weźmie je i
napełni Swoją miłością, pokojem i mocą, aby doprowadziły nas do zbawienia.
Matko Najczystsza i Najpokorniejsza, nasza Przewodniczko w drodze na
spotkanie z Panem – bądź błogosławiona przez wszystkie pokolenia, Matko
Jaśniejącej Chwały, Matko Chrystusa.
5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII.
„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.” (Mt
28,20), bo „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja trwam
w nim.”
Eucharystia Święta – Serce Kościoła świętego. To tutaj możemy wziąć udział, to
tutaj możemy zjednoczyć się z Jezusem Chrystusem w Jego Przenajświętszej
Ofierze. A jeśli tylko z Nim umrzemy, to i z Nim zmartwychwstaniemy do chwały
wiecznej. Jest tylko jedna droga ku wieczności, jest nią Ofiara Chrystusa złożona
na krzyżu. I choć wydarzyła się blisko 2000 lat temu, to dzięki Eucharystii
możemy czynnie wziąć w niej udział. Dlatego spożywamy „chleb, który z nieba
zstąpił”, bo jak powiedział Jezus: „Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez
Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.” (J 6,57)
Maryjo, Matko Baranka Ofiarnego, oddałaś Swego Syna na rzeź i na śmierć z
miłości ku ludziom, z miłości ku Bogu – bądź błogosławiona przez wszystkie
pokolenia, pozwoliłaś Wszechmocnemu uczynić wielkie rzeczy dla nas
wszystkich, Matko Bolesna, Matko Chrystusa.
…

