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Święty Jan Paweł II uczył, że „różaniec to skarb, który trzeba odkryć”. Niech pomocą 

w zgłębianiu tajemnic z życia Jezusa i Maryi będą przesuwane przez nas paciorki, które 

oplatają smutki, radości i blaski naszego życia. Powtarzając kolejne Zdrowaś, Maryjo, jak 

całkowicie oddany Maryi papież, zawierzajmy siebie Tej, która uwierzyła słowu Boga i dzięki 

temu stała się naszą przewodniczką na drodze do nieba. 

 

A bł. Honorat Koźmiński dodał: „Bardzo pożyteczną jest rzeczą, aby po odmówieniu 

każdego dziesiątka, zdać sobie sprawę z owocu, czyli pożytku duchowego, jak by z naszych 

rozmyślań należało wyciągnąć, i prosić o takowy Pana Boga chociażby jednym serdecznym 

westchnieniem”. 

 

1. Zmartwychwstanie 

W dziejach zbawienia zmartwychwstanie Jezusa jest czymś wyjątkowym. Jak nauczał św. 

Jan Paweł II, „po ciężkim boju Chrystus powraca jako zwycięzca i przechodzi przez scenę 

historii, ogłaszając Dobrą Nowinę: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem», «Ja jestem 

światłością świata»”. W ten sposób przynosi ziemi pokój, który stanowi owoc zwycięstwa „nad 

grzechem, śmiercią, które odniósł za ogromną cenę”. Ten pokój „jest głęboki i pełny, niesie 

pojednanie człowieka z Bogiem, z samym sobą i z całym stworzeniem”. 

Bł. Honorat Koźmiński mówił: Chwała Ci, Jezu zmartwychwstały, który ukazujesz się  

z promieniejącą Twarzą swojej Matce, świętym niewiastom i zgromadzonym uczniom. To już 

nie okropny widok Kalwarii: jakie piękno, jaki blask, jaka radość! Przez chwałę Twego 

Oblicza przywróć naszym duszom piękno, jakiego pozbawił je grzech. 

 

 

 

 

 

 



2. Wniebowstąpienie 

Czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu Jezus powrócił do Ojca. Wniebowstąpienie, 

mówił św. Jan Paweł II, stawia nas „w obliczu podwójnej tajemnicy: tajemnicy porządku 

i przeznaczenia przedwiecznie ustalonego przez Boga, który w swoim cudownym i dla nas 

niezbadanym planie wyznacza drogi, czas i rytm dziejów zbawienia oraz tajemnicy obecności 

Chrystusa w świecie ludzi za pośrednictwem Ducha Świętego”. Jezus, „wstępując do Nieba, 

także i nam przygotował drogę”. 

Bł. Honorat Koźmiński modlił się: Chwała Ci, Jezu, wstępujący do nieba z Twarzą uniesioną 

ku błogosławionej ojczyźnie. Zstąpisz znowu kiedyś na ziemię z Obliczem zagniewanego 

Sędziego, a wówczas wszelka pyszna głowa będzie musiała się ukorzyć przed Twoim 

Majestatem. Słodka Twarzy Jezusa, która idziesz przygotować nam miejsce - zachwyć nasze 

oczy! Niech się ku Tobie wznosi nasze tęskne wejrzenie! Chcemy należeć do pokolenia tych, 

którzy spragnieni, szukają Oblicza Boga. 

 

 

3. Zesłanie Ducha Świętego 

Pięćdziesiątnica to początek publicznej działalności Kościoła. Jak nauczał św. Jan Paweł 

II, „Duch Święty zstępuje na Apostołów i na Kościół, abyśmy odnawiając w Eucharystii 

pamiątkę śmierci Chrystusa, mogli uczestniczyć w nowym życiu Jego Ciała uwielbionego 

przez Ducha”. W ten sposób, mówił papież, Duch Święty przypomina, że „Ewangelii nie 

można narzucić, ale trzeba ją proponować, bo tylko wówczas, gdy zostaje przyjęta 

dobrowolnie i z miłością, może skutecznie oddziaływać”. 

Bł. Honorat Koźmiński uwielbiał Boga mówiąc: Chwała Ci, Jezu, siedzący po prawicy Ojca! 

Ukazujesz się ciągle przed Obliczem Bożym, ażeby bronić naszej sprawy. Składamy Ci 

tysiączne dziękczynienia za to nieustanne pośrednictwo. 

Otrzymałeś już, Jezu, dla Twoich Apostołów, pełnię łask Ducha Świętego. Proś Ojca 

Twojego, żeby ten sam Duch zapanował nad powierzchnią wielkich wód ludów ziemi, 

rozszalałych jak ocean burzą bezbożności. 

 

 

 

 



4. Wniebowzięcie 

Święty Jan Paweł II nauczał, że „Maryja, w odróżnieniu od pozostałych chrześcijan, którzy 

umierają w stanie łaski Bożej, wraz z ciałem została wzięta do niebieskiej chwały”. 

Zasadniczą przyczyną wniebowzięcia jest Boskie macierzyństwo Maryi. Sięgając zaś do 

skarbca Tradycji Kościoła, papież zauważył, iż „wniebowzięcie od zawsze stanowiło element 

wiary ludu chrześcijańskiego, który wierząc w wejście Maryi do chwały niebieskiej, głosił 

przez to uwielbienie Jej ciała”. 

Bł. Honorat Koźmiński modlił: Chwała Ci, o Jezu, nowy Salomonie, wychodzący naprzeciw 

Matki Twojej! Jakże jesteś piękny, wdzięczny i pełen nieskończonych powabów! 

Wprowadzasz w niebo Świętą Arkę - Maryję - przy odgłosie pieśni chwały całej Jerozolimy 

niebieskiej! 

O promienna Twarzy Jezusa! Ukaż się nam w godzinę śmierci! Niech na Twój widok 

natychmiast pierzchnie straszna postać szatana. 

 

 

5. Ukoronowanie 

„Maryja wzięta do nieba – uczył św. Jan Paweł II – zyskuje udział we władzy Syna 

i przyczynia się do wzrostu Królestwa, uczestniczy w szerzeniu w świecie łaski Bożej”. Dzieje 

się to, jak przypomniał papież, ponieważ „Maryja, pozostając podporządkowana Chrystusowi, 

jest Królową, która posiada i sprawuje władzę nad wszechświatem udzieloną Jej przez Syna”. 

W ten sposób wzięta do chwały nieba Maryja dzieli się z ludźmi „życiem i miłością 

Chrystusa”.  

Bł. Honorat Koźmiński uwielbiał Boga mówiąc: Chwała Ci, o Jezu, który koronujesz swoją 

Matkę i sadzasz Ją koło Siebie. Wszystkie spojrzenia błogosławionych zwrócone są na Wasze 

Oblicza. Te dwie Twarze jaśnieją jak dwa słońca i rozlewają radość i szczęście na całe 

Królestwo Niebieskie. 

Jezu, Maryjo! Udzielcie nam tej tak upragnionej łaski nad łaskami, żebyśmy mogli oglądać 

Was kiedyś twarzą w Twarz w błogosławionym widzeniu. 

 

 


