
Tajemnice radosne
(odmawiamy w poniedzia∏ki i soboty)

I. Zwiastowanie NajÊw. Maryi Pannie
Pos∏a∏ Bóg anio∏a Gabriela do Dziewicy, której

by∏o na imi´ Maryja. Anio∏ rzek∏ do Niej: ,,Oto po-
czniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imi´ Je-

zus. B´dzie On wielki i b´dzie nazwany Synem Najwy˝szego.
Na to rzek∏a Maryja: „Oto ja s∏u˝ebnica Paƒska, niech mi si´
stanie wed∏ug twego s∏owa!” (¸k 1, 26a. 30a. 31-32a. 38).

II. Nawiedzenie Êw. El˝biety
Maryja wybra∏a si´ i posz∏a z poÊpiechem w gó-

ry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Wesz∏a do
domu Zachariasza i pozdrowi∏a El˝biet´. A Duch

Âwi´ty nape∏ni∏ El˝biet´. Wyda∏a ona okrzyk i powiedzia∏a:
„B∏ogos∏awiona jesteÊ, któraÊ uwierzy∏a, ˝e spe∏nià si´ s∏owa
powiedziane Ci od Pana” (¸k 1, 39-40. 41b. 42a. 45).

III. Narodzenie Pana Jezusa
Uda∏ si´ tak˝e Józef z Galilei, z miasta Naza-

ret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego
Betlejem. Kiedy tam przebywali, nadszed∏ dla Ma-

ryi czas rozwiàzania. Porodzi∏a swego pierworodnego Syna,
owin´∏a Go w pieluszki i po∏o˝y∏a w ˝∏obie, gdy˝ nie by∏o
dla nich miejsca w gospodzie (¸k 2, 4. 6-7).

IV. Ofiarowanie Pana Jezusa 
w Êwiàtyni
Gdy Rodzice wnosili do Êwiàtyni Dzieciàtko

Jezus, Symeon wzià∏ Je w obj´cia, b∏ogos∏awi∏ Bo-
ga i mówi∏: „Moje oczy ujrza∏y Twoje zbawienie, któreÊ
przygotowa∏ wobec wszystkich narodów. Oto Ten przezna-
czony jest na upadek i na powstanie wielu, a Twojà dusz´
miecz przeniknie” (¸k 2, 27b. 28. 30-31. 34b-35a).

V. Znalezienie Pana Jezusa
Zosta∏ Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauwa-

˝yli Jego Rodzice. Dopiero po trzech dniach od-
naleêli Go w Êwiàtyni, gdzie siedzia∏ mi´dzy na-

uczycielami. A Jego Matka rzek∏a do Niego: „Synu, czemuÊ
nam to uczyni∏?”. Lecz On im odpowiedzia∏: „CzemuÊcie
Mnie szukali? Czy nie wiedzieliÊcie, ˝e powinienem byç
w tym, co nale˝y do mego Ojca?” (¸k 2, 43b. 46. 48-49).

Tajemnice Êwiat∏a
(odmawiamy w czwartki)

I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Przyszed∏ Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, ˝e-

by przyjàç chrzest od niego. Gdy Jezus zosta∏
ochrzczony, otworzy∏y Mu si´ niebiosa i ujrza∏ Du-

cha Bo˝ego zst´pujàcego jak go∏´bic´ i przychodzàcego na
Niego. A g∏os z nieba mówi∏: „Ten jest mój Syn umi∏owany,
w którym mam upodobanie” (Mt 3, 13. 16-17).

II. Objawienie si´ Pana Jezusa 
na weselu w Kanie Galilejskiej
Kiedy zabrak∏o wina, Matka Jezusa rzek∏a do

Niego: „Nie majà ju˝ wina”. Jezus Jej odpowiedzia∏:
„Czy˝ to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto?”. Wtedy Matka
Jego powiedzia∏a do s∏ug: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam
powie”. Rzek∏ Jezus do s∏ug: „Nape∏nijcie stàgwie wodà. Za-
czerpnijcie teraz i zanieÊcie staroÊcie weselnemu”. Oni zaÊ za-
nieÊli (J 2, 3-5. 7a. 8).

III. G∏oszenie królestwa Bo˝ego 
i wzywanie do nawrócenia
Gdy Jezus pos∏ysza∏, ˝e Jan zosta∏ uwi´ziony,

przyszed∏ i osiad∏ w Kafarnaum nad jeziorem. Odtàd
poczà∏ nauczaç i mówiç: „Nawracajcie si´, albowiem bliskie
jest królestwo niebieskie” (Mt 4, 12-13. 17).

IV. Przemienienie na górze Tabor
Jezus wzià∏ z sobà Piotra, Jakuba i Jana i zaprowa-

dzi∏ ich samych osobno na gór´ wysokà. Tam przemie-
ni∏ si´ wobec nich. Jego odzienie sta∏o si´ lÊniàco bia-

∏e. I zjawi∏ si´ ob∏ok, os∏aniajàcy ich, a z ob∏oku odezwa∏ si´ g∏os:
„To jest mój Syn umi∏owany, Jego s∏uchajcie!” (Mk 9, 2-3a. 7).

V. Ustanowienie Eucharystii
Jezus zajà∏ miejsce u sto∏u i aposto∏owie z Nim.

Wzià∏ chleb, odmówiwszy dzi´kczynienie, po∏ama∏
go i poda∏ im, mówiàc: „To jest Cia∏o moje, które za

was b´dzie wydane: to czyƒcie na mojà pamiàtk´! Ten kielich
to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was b´dzie wy-
lana” (¸k 22, 14. 19-20).

Tajemnice bolesne
(odmawiamy we wtorki i piàtki)

I. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Jezus upad∏ na kolana i modli∏ si´ tymi s∏owami:

„Ojcze, jeÊli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich!
Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech si´ stanie!”.

Gdy wsta∏ od modlitwy i przyszed∏ do uczniów, rzek∏ do nich:
„Czemu Êpicie? Wstaƒcie i módlcie si´, abyÊcie nie ulegli po-
kusie” (¸k 22, 41b-42. 45-46).

II. Biczowanie Pana Jezusa
Jezus wzià∏ Dwunastu i powiedzia∏ do nich: „Oto

idziemy do Jerozolimy i spe∏ni si´ wszystko, co napi-
sali prorocy o Synu Cz∏owieczym. Zostanie wydany

w r´ce pogan, b´dzie wyszydzony, zel˝ony i opluty; ubiczujà Go
i zabijà, a trzeciego dnia zmartwychwstanie” (¸k 18, 31-33).

III. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Pi∏at wzià∏ Jezusa i kaza∏ Go ubiczowaç. A ˝o∏nie-

rze, uplót∏szy koron´ z cierni, w∏o˝yli Mu jà na g∏ow´
i okryli Go p∏aszczem purpurowym. Potem podcho-

dzili do Niego i mówili: „Witaj, Królu ˚ydowski”. I policzko-
wali Go (J 19, 1-3).

IV. Droga krzy˝owa Pana Jezusa
Pi∏at wi´c wyda∏ Jezusa im, aby Go ukrzy˝owano.

Zabrali zatem Jezusa. A On sam, dêwigajàc krzy˝,
wyszed∏ na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebraj-
sku nazywa si´ Golgota (J 19, 16-17).

V. Âmierç Pana Jezusa na krzy˝u
Jezus Êwiadom, ˝e ju˝ wszystko si´ dokona∏o, aby

si´ wype∏ni∏o Pismo, rzek∏: „Pragn´”. Sta∏o tam na-
czynie pe∏ne octu. Na∏o˝ono wi´c na hizop gàbk´ na-

sàczonà octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztowa∏
octu, rzek∏: „Wykona∏o si´!”. I sk∏oniwszy g∏ow´, odda∏ ducha
(J 19, 28-30).

Tajemnice chwalebne
(odmawiamy w Êrody i niedziele)

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Nastàpi∏o wielkie trz´sienie ziemi. Anio∏ Paƒ-

ski zstàpi∏ z nieba, odsunà∏ kamieƒ i usiad∏ na
nim. Przemówi∏ do niewiast: „Wy si´ nie bójcie!

Gdy˝ wiem, ˝e szukacie Jezusa Ukrzy˝owanego. Nie ma
Go tu, bo zmartwychwsta∏, jak powiedzia∏” (Mt 28, 2. 5-6).

II. Wniebowstàpienie Pana Jezusa
Jezus rzek∏ do nich: „Idêcie na ca∏y Êwiat i g∏o-

Êcie Ewangeli´ wszelkiemu stworzeniu! Kto uwie-
rzy i przyjmie chrzest, b´dzie zbawiony; a kto nie

uwierzy, b´dzie pot´piony”. Po rozmowie z nimi Pan Jezus
zosta∏ wzi´ty do nieba i zasiad∏ po prawicy Boga (Mk 16,
15-16. 19).

III. Zes∏anie Ducha Âwi´tego
Kiedy nadszed∏ wreszcie dzieƒ Pi´çdziesiàtni-

cy, znajdowali si´ wszyscy razem na tym samym
miejscu. Nagle da∏ si´ s∏yszeç z nieba szum, jakby

uderzenie gwa∏townego wichru. Ukaza∏y si´ im te˝ j´zyki
jakby z ognia. I wszyscy zostali nape∏nieni Duchem Âwi´-
tym, i zacz´li mówiç obcymi j´zykami (Dz 2, 1-2a. 3a. 4).

IV. Wniebowzi´cie Matki Bo˝ej
Maryja rzek∏a: „Wielbi dusza moja Pana i ra-

duje si´ duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wej-
rza∏ na uni˝enie S∏u˝ebnicy swojej. Oto bowiem

b∏ogos∏awiç mnie b´dà odtàd wszystkie pokolenia, gdy˝
wielkie rzeczy uczyni∏ mi Wszechmocny” (¸k 1, 46-49a).

V. Ukoronowanie Matki Bo˝ej
Wielki znak si´ ukaza∏ na niebie: Niewiasta ob-

leczona w s∏oƒce i ksi´˝yc pod Jej stopami, a na
Jej g∏owie wieniec z gwiazd dwunastu. I us∏ysza-

∏em g∏os donoÊny mówiàcy w niebie: „Teraz nasta∏o zbawie-
nie, pot´ga i królowanie Boga naszego i w∏adza Jego Poma-
zaƒca” (Ap 12, 1. 10a).

Przez Ró˝aniec lud chrzeÊcijaƒski niejako wst´puje do szko∏y Maryi, dajàc si´ wprowadziç w kontem-
placj´ pi´kna oblicza Chrystusa i w doÊwiadczanie g∏´bi Jego mi∏oÊci. 
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