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Rozważania tajemnic radosnych różańca świętego
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1. Zwiastowanie Maryi
„Oto  ja  Służebnica  Pańska,  niech  mi  się  stanie  według
słowa Twego”.
Tymi  słowami  Maryja  zmieniła  życie  nie  tylko  swoje  ale
także  nas  wszystkich.  Z  miłości  do  Boga  dała  nam
możliwość rzeczywistego doświadczenia Jego obecności na
ziemi w osobie Jezusa Chrystusa. Módlmy się o otwartość
naszych serc, abyśmy mogli tak jak Maryja kierować swoim
życiem w pokorze serc i z miłości do Boga.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety 
„Gdy Elżbieta usłyszała  pozdrowienie Maryi  poruszyło  się
dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę”.
Maryja  przepełniona  Bożą  obecnością  na  spotkanie  ze
Świętą  Elżbietą  niosła  towarzyszące  jej  natchnienie,  by
podzielić  się  swoją  radością  i  umocnić  wiarę  Elżbiety.
Rozważając drugą tajemnicę radosną, módlmy się o takie
kierownictwo  duchowe,  abyśmy  nieśli  całym  sobą  i
świadectwem życia wiarę w Jezusa Chrystusa i pełne Jemu
oddanie.

3. Narodzenie Jezusa
„Kiedy  tam  przebywali  nadszedł  dla  Maryi  czas  na
rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła
Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich
miejsca w gospodzie.”
Maryjo, nosiłaś w łonie samego Boga a jednak urodziłaś Go
w  biedzie  i  ubóstwie.  Mimo  tak  trudnych  warunków
przepełniała Cię radość, miłość i pokój. Tak właśnie działa w



nas Duch Święty  kiedy stajemy w obliczu trudności.   On
napełnia  nas  pokojem  i  zaufaniem  w  istnienie  Bożej
Opatrzności.  O  takie  zaufanie  i  pokój  serca  prośmy
rozważają kolejną tajemnice różańca.

4. Ofiarowanie Jezusa w Świątyni 
„Gdy  upłynęły  dni  ich  oczyszczenia  według  Prawa
Mojżeszowego,  przynieśli  Je  do  Jerozolimy,  aby  Je
przedstawić  Panu.  Tak  bowiem  jest  napisane  w  Prawie
Pańskim;  Każde  pierworodne  dziecko  płci  męskiej  będzie
poświęcone Panu”.
Święta Rodzina ofiarując swojego syna Bogu okazała tym
samym dziękczynienie za Jego narodzenie. Dziękujmy Bogu
za dar  życia  i  prośmy naszą  Matkę Wspomożycielkę  aby
strzegła  każdego  życia  od  samego  poczęcia  aż  do
naturalnej śmierci.

5. Odnalezienie Jezusa w Świątyni 
„Gdy  Go  nie  znaleźli,  wrócili  do  Jerozolimy  szukając  Go.
Dopiero  po  trzech  dniach odnaleźli  Go  w świątyni,  gdzie
siedział  między  nauczycielami,  przysłuchiwał  się  im  i
zadawał pytania”.
Co sprawiło że Jezus zniknął  Maryi  i  Józefowi  z  oczu? Co
sprawia  że  my  tracimy  Boga  z  oczu?  Grzech,  religijna
rutyna a może inne osoby stawiamy sobie jako cel naszego
życia?  Rozważając  ostatnią  tajemnicę  radosną,  prośmy
Matkę Bożą, by nauczyła nas wielbić Boga w codzienności,
oddając mu należną cześć  i  by kierowała  nasz  wzrok w
stronę Bożego oblicza.


