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Św. Jan Paweł II wiele razy podkreślał wartość i znaczenie modlitwy różańcowej 

w życiu każdego człowieka. W wielu przemówieniach powtarzał, że „Modlitwa różańcowa 

jest wielką pomocą dla człowieka naszego czasu. Sprowadza ona pokój i skupienie; 

wprowadza nasze życie w tajemnice Boże i sprowadza Boga do naszego życia”. (3 września 

1983). W kolejnym przemówieniu zaznaczył, że jak każda prawdziwa modlitwa, nie odrywa 

od rzeczywistości, lecz pomaga nam w niej żyć w wewnętrznym zjednoczeniu z Chrystusem 

i dawać świadectwo miłości Boga. Ma on swoją długą i piękną tradycję. Ci, którzy go 

odmawiają, mogą dać świadectwo mocy tej modlitwy, jej bogactwa i głębi. Jest to codzienne 

spotkanie, którego Maryja i ja nigdy nie zaniedbujemy” (12 maja 1991). Zachęceni słowami 

św. Jana Pawła II trwajmy na modlitwie różańcowej i tak, jak on, który cały był oddany Maryi, 

zawierzajmy siebie Jezusowi, prosząc naszą Matkę, by była dla nas przewodniczką na drodze 

wiary.   

TAJEMNICE CHWALEBNE 

 Zmartwychwstanie 

Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo 

zmartwychwstał, jak powiedział (Mt 28, 6).       

 Zmartwychwstały Pan uwalnia nasze serca od lęku i strachu oraz nieustannie 

zapewnia nas o tym, że żyje. Wiele razy powtarzał nam tę prawdę św. Jan Paweł II, gdy 

przybywał do naszej ojczyzny, 40 lat temu, podkreślał w Gnieźnie, że jest świadkiem 

Chrystusa, miłośnikiem krzyża i zmartwychwstania i przychodzi do nas, aby dać świadectwo 

Chrystusowi żyjącemu w duszach narodów, które kiedyś przyjęły Go jako Drogę, Prawdę 

i Życie (zob. św. Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy świętej odprawionej na Wzgórzu Lecha, 

3 czerwca 1979 roku). Maryjo, nasza Matko, bądź z nami na drodze odważnego szukania 

żywego Jezusa, który uwolni nasze serca od lęku i strachu, bo dla Boga nie ma nic 

niemożliwego. 

Wniebowstąpienie 

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16, 15).                                

Zadanie powierzone nam przez Jezusa wyznacza kierunek naszego działania i konkretną 

misję. Wszystko, czego uczymy się od Niego jest inspiracją do wprowadzania Jego nauki 

w naszym codziennym życiu. Nie wystarczy nieustannie spoglądać w niebo, ale trzeba podjąć 

konkretne działanie. 

 W 1979 roku św. Jan Paweł II podkreślał w Częstochowie, że Kościół w Polsce ma 

szczególną misję, którą spełniają wszyscy, nie tylko ksiądz Prymas, biskupi, kapłani, rodziny 



zakonne męskie i żeńskie, ale wszyscy, którzy są Kościołem i całe to wielkie My Kościoła 

Chrystusowego w Polsce spełnia misję (zob. św. Jan Paweł II, Rozważanie przed modlitwą 

„Anioł Pański”, 6 czerwca 1979 roku) Maryjo, nasza Matko, naucz nas odważnie wypełniać 

misję, którą polecił nam Pan, abyśmy zawsze pamiętali o celu, do którego zmierzamy. Nie 

pozwól, aby dotknęło nas zniechęcenie tak, abyśmy, pamiętając o Twoim wniebowstąpieniu, 

unosili siebie i innych w kierunku nieba. 

Zesłanie Ducha Świętego  

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym 

samym miejscu (Dz 2, 1).          

 Łaska  Ducha Świętego nie jest zarezerwowana jedynie dla wybranych, ale pomaga 

doświadczyć daru jedności, którego każdy z nas potrzebuje. Św. Jan Paweł II, kierując słowa 

do młodzieży akademickiej zgromadzonej przed kościołem św. Anny 3 czerwca 1979 roku, 

podkreślił, że człowieka trzeba mierzyć miarą serca, a serce oznacza sumienie (…) Trzeba 

więc człowieka mierzyć miarą Ducha Świętego. Tylko Duch Święty może go napełnić – to 

znaczy doprowadzić do spełnienia poprzez miłość i mądrość.  

Maryjo, nasza Matko, obecna z Apostołami, wstawiaj się za nami, abyśmy byli zawsze 

otwarci na Bożego Ducha, który może odnowić oblicze tej ziemi. 

Wniebowzięcie 

A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, 

abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem (J 14, 3).      

 Kiedy szukamy celu i sensu życia, patrzymy na Maryję, idącą tam, gdzie jest Jej Syn. 

40 lat temu w duchowej stolicy Polski na Jasnej Górze, św. Jan Paweł II zaznaczał, że czuwać 

to znaczy być przy Maryi. Jeśli czuwam i pamiętam, to przez to samo jestem przy Niej. Będąc 

przy Maryi, jesteśmy przy Jezusie (św. Jan Paweł II, Apel Jasnogórski, 5 czerwca 1979 roku).

 Maryjo, nasza Matko, ucz nas postawy czuwania, aby nasz wzrok był zawsze 

skierowany w stronę nieba.   

Ukoronowanie  

Wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej 

stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu (Ap 12, 1). Ukoronowanie Maryi bardzo 

mocno wskazuje na to, że w Jej obecności możemy odczuwać szczególny blask podobny do 

słońca. Maryja jest ukazana jako zwycięska Królowa, która opiekuje się nami.  

Św. Jan Paweł II w czasie przemówienia w katedrze częstochowskiej, 6 czerwca 1979 

roku, zachęcał bardzo mocno, by miłować Maryję, by z tej miłości nie przestawać czerpać siły 

dla naszych serc. Maryja okazuje się bowiem Matką wszystkich, którzy tak bardzo spragnieni 

są tego macierzyństwa i Jej opieki.        



 Maryjo, nasza Matko, bądź dla nas nieustannym słońcem, w blasku którego 

odnajdujemy drogę do Twego Syna   ̶ Jezusa.  

ZAKOŃCZENIE 

Kościół zawsze uznawał szczególną skuteczność różańca. Do dziś przez tę modlitwę 

polecamy nasze najtrudniejsze sprawy. Ojciec Święty Jan Paweł II w jednym z przemówień 

zachęcał nas bardzo mocno: „Odmawiajcie tę modlitwę z gorliwością i prostotą, aby 

zaczerpnąć radości ze spełnionych obowiązków, siły do stawienia czoła wobec 

nieuniknionych trudności, jakimi przepełnione jest życie ludzkie, odwagi na każdy dzień 

kontemplacji przyszłej chwały, obiecanej przez Boga swoim wiernym sługom” (Radio 

Watykańskie, 1 października 1983 roku). Dziękujemy Ci Maryjo, że mogliśmy uczestniczyć 

w tej pięknej modlitwie, która jest streszczeniem Ewangelii, że mogliśmy wyrazić to, co czują 

nasze serca. Ufamy, że za przyczyną naszego wielkiego Rodaka, którego różaniec był 

ulubioną modlitwą, uda nam się wyprosić potrzebne łaski u Boga.  

Prosimy Cię, byś uprosiła nam dary u swego Syna. Naucz nas odważnego kroczenia za 

Panem, abyśmy nie lękali się wstać i iść za Tobą, zwłaszcza wtedy, gdy przeżywamy trudności 

i kryzysy. Maryjo, nasza najlepsza Matko, módl się za nami. Amen.  

 


