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TAJEMNICE ŚWIATŁA 

 

TAJEMNICA PIERWSZA - Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 

 

 (13) Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od 

niego. (14) Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty 

przychodzisz do mnie? (15) Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam 

wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. (16) A gdy Jezus został 

ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha 

Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. (17) A głos z nieba mówił: 

Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. (Mt  3, 13-17) 

 

 

 

 



Święty Jan Chrzciciel mówi do Jezusa, kiedy ten przychodzi nad Jordan: To ja 

potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?  

A Jezus mu odpowiada: Dozwól teraz, bo godzi się wypełnić wszystko, co 

sprawiedliwe. 

W ten sposób Jezus potwierdza, że Jego misja wyrasta jakoś z misji Jana Chrzciciela, 

niezależnie od tego, że jest kompletnie nowa, że niesie w sobie nową jakość, że otwiera 

przed człowiekiem możliwości, o jakich Jan tylko marzył i których pragnął. Ale 

niezależnie od tego wszystkiego Jezus potwierdza, że "wyrasta" z Jana Chrzciciela. 

To jest zasada biblijna, którą można by streścić takim zdaniem, że rosnąć można 

tylko od korzenia. 

Człowiek musi być świadom własnego korzenia, być świadom, skąd rośnie, od kogo 

wziął życie, we wszystkich wymiarach tego życia:  

 to życie nasze doczesne, ziemskie, które otrzymaliśmy od naszych rodziców,  

 ale też to wyjątkowe  życie, naprawdę życie, pełne życie, jakim jest wiara, 

życie w Bogu - je też od kogoś otrzymaliśmy: od naszych ojców, dziadków. 

Byłoby ważne teraz przypomnieć sobie twarz naszego Jana Chrzciciela, kogoś, kto w 

naszym życiu spełnił tę funkcję, jaką Jan spełnił wobec Jezusa. 

Pomyślcie przez chwilę z wdzięcznością o kimś, kto wam przekazał wiarę, bez kogo nie 

bylibyście wierzący w taki sposób, w jaki jesteście. To musi być ktoś konkretny, wiara 

jest tak przekazywana - od osoby do osoby. Rośnie się od korzenia. 

Nie poddajmy się nigdy łatwemu przeciwstawianiu wiary z wyboru - wierze z tradycji. 

To prawda, że w pewnym momencie wiara z tradycji musi być przyjęta przez nas decyzją, 

wyborem, ale tą tradycją Pan Jezus przychodzi do nas, łaska Boga przychodzi do nas.  

On przyszedł do nas z ludźmi, z których żeśmy się narodzili do wiary. 

To jest też ważne w takim wymiarze jak, na przykład, pielgrzymowanie. 

Nieraz będziecie słyszeć od różnych ludzi, że pielgrzymka to jest coś, co jest dziś 

przeżytkiem, co jest niezrozumiałą dla dzisiejszego człowieka tradycją. Jest ogromnie 

ważne, żeby ten kawałek tradycji przejąć, potwierdzić.  

Owszem, można go wzbogacić - powinno się go wzbogacić - swoją własną modlitwą, 

swoim własnym wielbieniem Boga, swoją własną wrażliwością, duchowością, ale rośnie 

się od korzenia. 

 



 

NIE CHCIEJMY, ŻEBY COKOLWIEK 

W ŻYCIU ZACZYNAŁO SIĘ 

OD NAS, RATUJMY SIĘ PRZED TAKĄ 

PYCHĄ, PRZED TAKIM POCZUCIEM 

SAMOWYSTARCZALNOŚCI. 

 

Jezus rósł od Jana Chrzciciela - niezależnie od tego, jak dalece zmienił wszystko, co 

wyszło od Jana, jak dalece Jego dzieło przerosło to, co otrzymał od Jana. On  nie chciał 

pojawić się znikąd, od nikogo. 

To bardzo ważne i bardzo piękne, że można kontynuować czyjeś dzieło, wejść                

w czyjąś pracę, zbierać owoce czyjegoś siewu. 

Nie chciejmy, żeby cokolwiek w życiu zaczynało się od nas, ratujmy się przed taką 

pychą, przed takim właśnie poczuciem samowystarczalności. 

Miejmy wdzięczność dla wszystkich, z których wyrastamy. 
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TAJEMNICE ŚWIATŁA 

 

TAJEMNICA DRUGA - Cud w Kanie Galilejskiej 

 

(1) Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. (2) Zaproszono na to 

wesele także Jezusa i Jego uczniów. (3) A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już 

wina. (4) Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła 

godzina moja? (5) Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 

powie. (6) Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których 

każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. (7) Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili 

je aż po brzegi. (8) Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu! Oni zaś 

zanieśli. (9) A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd 

ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego (10) i powiedział do 

niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś 

dobre wino aż do tej pory. (J 2,1-10) 

 

 

 

 



Święty Jan, kiedy opowiada to wydarzenie, nie mówi o cudzie w Kanie Galilejskiej, 

tylko o znaku, dokładniej o początku znaków. 

Jest tam nawet coś ważniejszego, bo jest tam greckie słowo: arche. Arche znaczy 

początek, ale arche znaczy też zasada, prawidłowość. 

Chodzi o to, że ten pierwszy cud Jezusowy odsłania też logikę wszelkich cudów 

Jezusa. One wszystkie się do tej logiki stosują, do tego sensu. Ten pierwszy cud jest - 

czasem się używa tego słowa - archetypem, jest tym pierwszym, pierwotnym, 

zasadniczym cudem. 

Nie można się zatrzymać na samym tylko wydarzeniu, na tym, co się stało 

cudownego: że Jezus uratował wesele od kompromitacji, bo przygotował niezwykłą ilość 

wina: siedemset dwadzieścia litrów wina w tych sześciu stągwiach.  

Nie chodzi tylko o to, że wydarzyło się coś cudownego. Chodzi o to, że  

wydarzył się znak. 

Czego znakiem jest cud w Kanie Galilejskiej i, konsekwentnie, czego znakiem są 

wszystkie cuda Jezusowe, skoro ten pierwszy znak jest taki właśnie archetypiczny? 

Wszyscy wiemy, że na weselu alkohol stawia pan młody: pani młoda i jej rodzice 

przygotowują wszystko inne, ale trunki stawia pan młody. 

Kiedy Jezus zastawił w Kanie Galilejskie stołu winem i to najlepszym winem, chciał 

pokazać siebie samego jako oblubieńca. On jest oblubieńcem, On jest panem młodym. 

 Kto jest oblubienicą? 

Mam nadzieję, żeście dzisiaj patrzyli w lustro, bo każdy z nas i my wszyscy jako 

Kościół jesteśmy dla Jezusa oblubienicą. 

To jest takie myślenie o wierze, jakie bez przerwy do nas dociera z kart Pisma 

Świętego. Bóg ciągle pokazuje swój stosunek do człowieka właśnie jak relację męża do 

żony, relację bezgranicznego zakochania w drugiej osobie. 

To nie jest dla Boga prosta relacja. Jego wybrana, oblubienica, raz po raz Go zdradza, 

raz po raz z kimś cudzołoży, raz po raz szuka szczęścia poza tym związkiem. 

 

Ale Bóg nie potrafi inaczej, jest wierny. Jego miłość rośnie z coraz większą 

determinacją, im głębsze są nasze odejścia, im dalsze. 



Dlatego właśnie ojcowie Kościoła nazywali Kościół casta meretrix - czystą 

nierządnicą. Czystą, bo taką ją widzi Jezus, taką ją czyni, kiedy ją rozgrzesza, kiedy ją do 

siebie przygarnia na nowo. 

Ile razy mieliśmy to doświadczenie odzyskiwania czystości, godności, jakiejś 

wewnętrznej prawdziwości, spójności, kiedy On nas rozgrzeszał, przyjmował! 

Relacja miłości to jest sam środek wiary, tak Bóg opisuje wiarę - to relacja 

zakochanych osób, związanych ze sobą na zawsze, nierozerwalnie. 

Jedno ciało.  

 Po komunii świętej Jego Ciało jest cząstką naszego ciała, Jego Krew płynie 

naszymi żyłami.  

 Jesteśmy zjednoczeni w jednym ciele, jak mąż i żona, z Jezusem. 

Wypadałoby przy tej tajemnicy przeprosić Chrystusa za to, jak nieraz potrafimy - 

zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach grzechu czy pokusy do grzechu -  

RELACJA MIŁOŚCI TO JEST SAM 

ŚRODEK WIARY, TAK BÓG 

OPISUJE WIARĘ - TO RELACJA 

ZAKOCHANYCH OSÓB. 

spłaszczyć wiarę, zredukować ją do kilku zasad, do światopoglądu, do samych tylko 

przykazań, zachowań moralnych. 

Jakbyśmy byli odniesieni do kamiennych tablic z przykazaniami, a nie do serca, które 

jest w nas zakochane, które jest przebite, które jest hojne, tak jak było hojne w Kanie 

Galilejskiej, które zastawia miłość w takiej ilości, że się tego nie da przejeść, przepić, 

przyjąć, przetrawić. 

Przepraszamy Cię, Jezu,  za nasze nieraz prymitywne, prostackie myślenie o 

wierze; za to, że się gubimy, nie pamiętamy o tym, jak bardzo jesteśmy odniesieni do 

Ciebie, do Osoby zakochanej bez granic. 

 

 

 

 



Boski oblubieńcze człowieka, każdego z nas, bądź pochwalony! 

Ratuj nas z naszego cudzołóstwa, daj nam odzyskać czystość relacji z Tobą, wierność, 

miłość na taką miarę, jaka jest możliwa. 
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TAJEMNICE ŚWIATŁA 

 

TAJEMNICA TRZECIA - Głoszenie nauk o królestwie Bożym 

 

(14) Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. 

Mówił: (15) Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w 

Ewangelię.  (Mk 1,14-15) 

 

 

 

 

Przepowiadanie Pana Jezusa brzmi dokładnie tak:  

Przybliżyło się do nas królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii. 

Tak dosłownie jest tam jeszcze mocniej: Wierzcie w stronę Ewangelii. 

Tego się dobrze po polsku nie da powiedzieć. 



Święty Tomasz z Akwinu, jeden z najmądrzejszych ludzi Kościoła, mówił o trzech 

rodzajach wiary. 

Pierwszy rodzaj to credere Deum esse: wierzyć, że Bóg istnieje. Ten rodzaj wiary jest 

pewnie dość powszechny, ale to nie jest wiara, którą głosi Jezus. Jest taki fragment w 

Liście świętego Jakuba: "Wierzysz, że istnieje Bóg? Wszystkie diabły też wierzą i drżą". 

Jest ewidentne, że ta wiara - credere Deum esse - nie wystarczy. 

Jest też drugi rodzaj wiary: credere Deo - wierzyć Bogu. Trzeba wierzyć Jezusowi. 

Ufać Mu. To jest już coś znacznie poważniejszego. To znaczy wiedzieć, że Bóg jest jakoś 

obecny w moim życiu i że spodziewam się po tej obecności dobra. Mam do Niego 

zaufanie. Ludzie często to wyznają w sakramencie pokuty jako grzech: że nie znajdują             

w sobie ufności ku Bogu. 

JEŚLI PRZYJMUJĘ EWANGELIĘ, 

NIE MOGĘ TKWIĆ W MIEJSCU. 

Wyczuwają, że jest to coś bardzo przeciw wierze. Wtedy zawsze mówię, że  

aby Bogu ufać, trzeba Go po prostu poznawać. Właśnie po to, między innymi, dał 

nam Ewangelię, żebyśmy w niej poznawali, jaki On jest; 

byśmy nie pozostawali tylko przy naszych projekcjach względem Boga, naszych 

własnych wyobrażeniach co do tego, kim On jest. To jest niesamowicie ciekawe - 

poznawać Boga. O wiele fajniej jest się zajmować Bogiem niż sobą samym!  

W każdym razie nie może być zaufania do Boga, jeśli nie ma wiedzy, nie ma 

poznania, nie ma jakiegoś bycia z Nim, tak jak się jest z osobą - to bycie z osobą rodzi 

zaufanie. Nie ufamy Bogu, bo Go nie znamy. Znamy swoje własne wyobrażenia na 

Jego temat i one nas napawają strachem. 

Ale święty Tomasz mówił jeszcze o jednym rodzaju wiary: Credere in Deum. 

Credere in Deum oznacza wierzyć w stronę Boga. To taka wiara, która mnie uruchamia 

ku Niemu. 

To przepiękne: wierzyć w Ewangelię znaczy przyjąć ją tak, żeby mnie to uruchomiło. 

Potrzebny jest nam taki ruch wewnętrzny w kierunku Ewangelii. Jeśli przyjmuję 

Ewangelię, nie mogę tkwić w tym miejscu, w którym się tera znajduję. To mnie musi do 

czegoś zaprosić, to mnie musi uruchomić, skierować dalej. 

Nie może być tylko takiego zaufania, które niczego ze mną nie robi. Ufam ci, ale stoję 

tam, gdzie stałem, i sie nie ruszę. 



Wiara w Ewangelię to wiara, która wymusza we mnie zmianę postępowania, zmianę 

życia. To ogromnie ważne!  

"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" to znaczy: ruszcie się w jej stronę. 

 

 Nasza wiara potrzebuje nawrócenia:  

 

 od tej, która jest tylko wiarą w to, że Bóg istnieje,  

 

 przez tę, która jest zaufaniem Bogu - to już dużo -  

 

 aż po wiarę, która nas uruchamia w stronę Boga i w stronę Jego słowa,                

w stronę Jego Ewangelii. 

 

Tak naprawdę potrzebujemy tej ostatniej wiary. To ona zmienia nasze życie, 

prowokuje nas do zmiany.  

Inaczej jest biednie. 
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TAJEMNICE ŚWIATŁA 

 

TAJEMNICA CZWARTA - Przemienienie na górze Tabor 

 

 (2) Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę 

wysoką. Tam przemienił się wobec nich. (3) Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik 

na ziemi wybielić nie zdoła. (4) I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. (5) Wtedy 

Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla 

Mojżesza i jeden dla Eliasza. (6) Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. (7) I zjawił 

się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego 

słuchajcie.      (8)  I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. 

(Mk 9,2-8) 

 (17) (Jezus) Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego 

Majestatu: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. (18) I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł 

z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej. (19) Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a 

dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień 

zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. (20) To przede wszystkim miejcie na uwadze, że 

żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia. (21) Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś 

przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili /od Boga/ święci ludzie. (2 P 1,17-21) 

 

 



Przeżywamy wydarzenie Przemienienia Pana Jezusa. Słuchaliśmy słowa, które 

opisywało to wydarzenie, z Ewangelii według świętego Marka, bardzo piękne słowo. 

W swym Drugim Liście święty Piotr wspomina bycie z Jezusem na górze Tabor. Mówi 

o tym niesamowitym doświadczeniu, jakim było słuchanie Boga, gdy z obłoku mówił do 

nich: To jest mój Syn wybrany, w którym mam upodobanie. 

Po tym świadectwie Piotrowym pada zdanie, które jest szokujące. Piotr mówi: "mamy 

jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeśli będziecie przy niej trwali 

jak przy lampie". 

To jest niesamowite zdanie, bo ono mówi, że dla samego Piotra ważniejszym 

doświadczeniem w spotkaniu Boga od tego bycia na górze Tabor 

SŁOWO PISMA PRZEMIENIA 

NAS OD WEWNĄTRZ, CZYNI NAS 

OD ŚRODKA KOMPLETNIE 

INNYMI LUDŹMI. 

jest codzienne spotkanie z Bogiem w Jego słowie, w prorockiej mowie, to znaczy w 

Piśmie. Zaraz potem Piotr mówi, że żadne pismo nie jest dane do prywatnego objaśnienia, 

bo natchnieni przez Boga mówili święci ludzie. 

Pewnie każdy z nas chciałby mieć w życiu takie doświadczenie - być na górze z 

Bogiem, usłyszeć głos Boży, widzieć Chrystusa w Jego bóstwie, w szacie utkanej ze 

światła. Każdy z nas by tego pragnął. 

A tu mamy tę mowę świadka, który mówi: jest coś ważniejszego, jest coś mocniejszego, 

niż bycie na Taborze. 

Tym, co jest mocniejsze, jest prorocka mowa - Pismo Święte. Kiedy poddajemy 

się słowu Pisma, wtedy gwiazda poranna wschodzi w naszych sercach. 

To nas "ustawia", byśmy nie ignorowali słowa Bożego, byśmy sami chętnie sięgali po 

Pismo, w każdym wolnym czasie, byśmy jakoś z tym słowem obcowali, właśnie z wiarą, 

że ono wschodzi jak światło w naszych sercach, że jest czymś, co nas absolutnie od 

wewnątrz przemienia, czyni nas od środka kompletnie innymi ludźmi. 

 

Jest w Piśmie taka moc Boga, która przewyższa oglądanie Go na Taborze. 

 



 

Różnych rzeczy się spodziewamy, różne mamy pragnienia, oczekiwania w stosunku do 

Pana Jezusa. Może teraz, przy tej tajemnicy Różańca, wzniećmy w sobie to właśnie 

pragnienie takiego spotkania z jego słowem, żeby doświadczyć, że to jest mocna prorocka 

mowa, która wzbudza światło w naszych sercach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Różaniec"  abp Grzegorz Ryś, wyd. ZNAK, Kraków 2018 

 

TAJEMNICE RADOSNE 

 

TAJEMNICA PIĄTA - Ustanowienie Eucharystii 

 

(26) A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: 

Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. (27) Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, 

mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, (28) bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na 

odpuszczenie grzechów. (29) Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu 

aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego.  (Mt 26,26-29) 

 

 

 

Eucharystia jest tajemnicą przemiany. Bóg przemienia chleb i wino w swoje Ciało i 

Krew. Jedna z wielu tajemnic przemienienia, boskich tajemnic przemienienia. 

Tak jak wcielenie jest momentem przemienienia, tak jak to wydarzenie na górze Tabor 

jest momentem przemienienia, kiedy człowieczeństwo Jezusa jaśnieje bóstwem, tak jak 

niesłychanym momentem przemienienia jest całe Triduum Paschalne, Jezusowa śmierć, 

zmartwychwstanie, tak i Eucharystia jest momentem przemienienia. 



To jest w pierwszej chwili szokujące, że w Bogu tkwi taka zdolność do przemiany. To 

jest to, co się filozofom nie śniło. 

W każdym przyzwoitym wykładzie filozofii o Bogu, filozofii Boga, podkreśla się 

niezmienność Boga. Podkreśla się, że Bóg jest w naturze swojej niezmienny, bo jest 

święty, bo jest doskonały. 

BÓG POTRAFI BYĆ ZMIENNY, BARDZO 

CZĘSTO DECYDUJE SIĘ NA ZMIANĘ, 

DLATEGO ŻE JEST ELASTYCZNY 

W SPOTKANIU Z CZŁOWIEKIEM. 

Skoro jest doskonały, nie może się zmieniać. W takim klasycznym wykładzie Bóg nie 

może też cierpieć, bo cierpienie pojawia się właśnie tam, gdzie jest jakaś zmiana. 

To, co filozofia może powiedzieć o Bogu, to rzecz ważna, ale ma swoje granice, tak 

jak ograniczony jest ludzki umysł. Tak naprawdę ograniczona jest również ludzka 

miłość. 

Człowiek nie wierzy w to, że Bóg może być aż tak niezwykły.  

Ale w Bogu jest zmiana i  ta zmiana zawsze jest 

podyktowana miłością - miłością do człowieka. 

To wielka nowina, że Bóg potrafi być zmienny, że bardzo często decyduje się na 

zmianę, ale dlatego że jest jakoś w spotkaniu z człowiekiem elastyczny, jest wrażliwy, 

człowiek dla niego jest naprawdę podmiotem. 

To dla człowieka Bóg jest w stanie na wiele sposobów się zmieniać. 

Zapytajmy siebie samych przy tym dziesiątku Różańca, czy w nas też jest gotowość 

do zmiany.  

Czy nie jest tak, że jesteśmy zafiksowani, każdy na swoich pozycjach: wszystko jest 

jasne, poustawiane, stąd się nie ruszę? 

 

 

 

 



Na ile w nas jest dyspozycja do zmiany?  

Nie dla samej zmiany, tylko z miłości do Tego, który nas kocha jako pierwszy i sam 

dokonuje w swoim życiu przemiany, jaka się filozofom w głowie nie mieści. 

 

 

 

 

 


