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TAJEMNICE  CHWALEBNE 

 

TAJEMNICA PIERWSZA - Zmartwychwstanie Pana Jezusa 

 

(19) Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były 

zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! (20) A to 

powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. (21) A Jezus znowu 

rzekł do nich: Pokój wam!  (Mk  14, 32 - 42) 

 

 

 

 

 

 

 



W Ewangelii według świętego Jana czytamy o wieczorze tego pierwszego dnia 

tygodnia: "Przyszedł Jezus mimo drzwi zamkniętych" - tam gdzie uczniowie siedzieli, 

zgromadzeni z obawy przed Żydami. Jezus wszedł i powiedział im: "Pokój wam!". 

Panie Jezu, dzisiaj jest pierwszy dzień tygodnia, dzisiaj jest dzień Zmartwychwstania. 

Otwieramy się na to wydarzenie, zapraszamy Cię, żebyś wszedł, żyjący, do każdego z nas, 

mimo drzwi zamkniętych. 

Różne są powody, dla których te drzwi są zamknięte.  

Uczniowie w ciągu trzech dni przyzwyczaili się już do tego, że nie żyjesz, zaryglowali 

drzwi ze strachu przed śmiercią, która spotkała Ciebie i która mogła spotkać także ich 

samych. Zamknęli drzwi w przekonaniu, że śmierć jest nieodwracalna, że już nic się nie 

zmieni, już nic nie może się stać. 

Przez trzy dni można się przyzwyczaić do śmierci. Co dopiero, jak ona trwa dłużej, 

powoli się z nią oswajamy, wydaje nam się naszym normalnym stanem egzystencji. 

Dlatego prosimy Cię: wejdź przez drzwi zamknięte, nawet jeśli dzisiaj właśnie tacy 

jesteśmy w stosunku do Ciebie - zaryglowani, już niewiele się spodziewający, 

przyzwyczajeni do śmierci, którą w sobie nosimy. 

Wierzymy w to, że potrafisz wejść przez drzwi zamknięte, to jest dla nas naprawdę 

dobra nowina, że Tobie nie przeszkadzają drzwi zamknięte. One Cię prowokują, one 

Cię wzywają! 

Jednocześnie - to jest właśnie w Tobie tak niesamowite - przychodzisz, przełamujesz 

ludzkie zamknięcie w taki cudowny sposób, że przynosisz nam pokój, a nie niepokój. 

Prosimy Cię:  

 wejdź Panie Jezu, we wszystkie te sytuacje, które nas zamykają.  

 Wejdź w te wszystkie sytuacje, które nas przerażają.  

 Wejdź w te wszystkie sytuacje, które odbierają nam chęć do życia, do zmiany. 

Przy tajemnicy zmartwychwstania myślimy też o naszych bliskich zmarłych, których 

zniknięcie z naszego życia przeżywamy jako nieodwracalne, 

 

PROSIMY CIĘ: WEJDŹ PRZEZ DRZWI ZAMKNIĘTE, 

NAWET JEŚLI JESTEŚMY ZARYGLOWANI, JUŻ 

NIEWIELE SIĘ SPODZIEWAJĄCY,  

PRZYZWYCZAJENI DO ŚMIERCI. 



myślimy o naszych bliskich zmarłych - i chcemy się modlić, wierząc, że drzwi śmierci 

dla Ciebie, Boże, nie są zamknięte, Ty otwierasz te drzwi, których człowiek sam nie może 

otworzyć. Otwierasz drzwi naszej śmierci. 

Chcemy się modlić za naszych zmarłych bliskich, każdemu z nas bliskich                             

i nam wszystkim. 
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TAJEMNICE  CHWALEBNE 

 

TAJEMNICA DRUGA - Wniebowstąpienie Pana Jezusa 

 

 (18) Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. (19) Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. 

Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. (20) W owym dniu poznacie, że Ja jestem w 

Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.  

 (28) Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. (J 14,18-20.28a) 

 

 

 

 



Pan Jezus mówi do uczniów na ostatniej wieczerzy: Nie zostawię was sierotami. 

Przyjdę do was. 

Panie Jezu! Z radością potwierdzamy to Twoje słowo, z radością i zdumieniem. 

Jesteśmy zdumieni tym, na ile sposobów przychodzisz do nas.  

Odszedłeś we Wniebowstąpieniu, a na tyle sposobów jesteś obecny.  

 Jesteś obecny w Kościele, jesteś w przedziwny sposób obecny w ubogich, 

jesteś obecny w Eucharystii.  

 Jesteś obecny w drugim człowieku.  

 Jesteś obecny we wspólnocie, którą tworzymy.  

To jest ta Twoja pasja zostania z nami, żebyśmy nie byli sierotami. 

Odszedłeś i jesteś obecny. 

Chcielibyśmy się od Ciebie uczyć, zwłaszcza w takich momentach, kiedy życie każe 

nam odchodzić. Są momenty kiedy każesz nam odejść, zacząć życie w innym miejscu, 

czasem w innym stanie. Są momenty kiedy musimy w życiu kogoś zostawić. 

Ale Ty nas uczysz, jak odchodzić, żeby jednak zostać, szukać sposobów obecności, 

żeby nie pozostawić w czyimś życiu jakiejś wyrwy. 

Uczyć się tego od Ciebie to znaczy uczyć się odpowiedzialności za drugiego 

człowieka, któremu okazałem miłość, któremu okazałem bliskość. Nie mogę go tak po 

prostu zostawić, nawet jeśli jest tak, że wzywasz mnie, żeby w jakimś wymiarze odejść. 

 To jest ważna lekcja dla młodych ludzi, którzy tworzą swoje własne rodziny, 

zostawiając swoich rodziców: jak odejść, żeby jednocześnie zostać, być 

obecnym, nie osierocić własnych rodziców. 

Takich sytuacji jest bardzo wiele w życiu. 

Uczymy się od Ciebie w tajemnicy, Jezu, wielkiej odpowiedzialności za ludzi,                       

z którymi nas związałeś, którym w jakiś sposób daliśmy prawo do siebie, do swojej 

obecności, do towarzyszenia. 

Uczymy się odpowiedzialności za takich ludzi, za te relacje, za tę miłość, która się 

narodziła dzięki Tobie. 

Uczymy się tak odchodzić, by jednocześnie na wiele sposobów zostać, wspierać, 

zatroszczyć się, nie zostawić. 

 



UCZYMY SIĘ OD CIEBIE, JEZU, 

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA LUDZI, Z 

KTÓRYMI NAS ZWIĄZAŁEŚ, KTÓRYM                

W JAKIŚ SPOSÓB DALIŚMY PRAWO DO 

SWOJEJ OBECNOŚCI. 

 

"Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was". 

Odszedłeś i jesteś, jesteś obecny. 

Błogosławimy Cię za tę obecność, Jezu. Uwielbiamy. Wiemy, jesteś obecny w 

Najświętszym Sakramencie. Ta Twoja wierność! Chcesz być na taki sposób, jak to jest 

tylko możliwe. 

Daj nam takie pragnienie: być w życiu bliskich nam ludzi tak, jak to jest tylko 

możliwe. Także wtedy, kiedy nas stawiasz gdzie indziej. 
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TAJEMNICE  CHWALEBNE 

 

TAJEMNICA TRZECIA - Zesłanie Ducha Świętego 

 

(26) Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, 

jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. (27) Ten 

zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą 

Bożą. (28) Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, 

którzy są powołani według [Jego] zamiaru.  (Rz 8,26-27) 

 

 

 



Duch przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy nie umiemy się modlić. 

 Kiedy jest tak, że nie umiemy się modlić?  

 Jaka jest modlitwa, którą sprawia w nas Duch Święty? 

 

 Duch Święty mówi przez nasze usta: Jezus jest Panem. 

To jest ta właściwa modlitwa, najważniejsza modlitwa. Ta modlitwa, do której Duch 

Święty nas szczególnie inspiruje, namawia. To jest modlitwa UWIELBIENA. 

To jest modlitwa wychwalania Pana, uznania Pana w Jezusie. To jest właśnie ta 

modlitwa, której bardzo potrzebujemy. 

Duch przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy nie umiemy się modlić. Bardzo często 

jest tak, że nie umiemy się modlić modlitwą uwielbienia i to wcale nie chodzi o to, czy 

umiemy ładnie śpiewać, czy umiemy podnieść ręce i czy potrafimy pięknie mówić. 

Nasza słabość, jeśli chodzi o modlitwę 

DUCH ŚWIĘTY MÓWI PRZEZ NASZE 

USTA: JEZUS JEST PANEM. TO JEST 

NAJWAŻNIEJSZA MODLITWA. 

 

uwielbienia, jest słabością głęboką, słabością wewnętrzną.  

Tą słabością, która nam nie pozwala wielbić Boga, jest nasza koncentracja na 

sobie, jest nasze zapatrzenie się w siebie. 

Także na modlitwie nam to grozi: ta koncentracja wyłącznie na sobie, na swoich 

potrzebach, na swoich sprawach, na swoich celach, swoich ambicjach, swoich 

marzeniach, swoich krzywdach, swoich ranach - wszystko jedno - ciągle ja i ja, i ja, i ja, 

nawet na modlitwie. 

To jest nasza podstawowa słabość. 

To, co Duch musi sprawić, byś my mogli się naprawdę modlić, to właśnie odwrócić 

nas od siebie.  

Duch przychodzi z pomocą naszej słabości, to znaczy ma zrozumienie dla tego 

naszego egoizmu, dla tego naszego egocentryzmu. 



 

On zna tę naszą słabość, nie gorszy się nią, tylko przychodzi nam z pomocą, byśmy się 

odwracali od siebie i uznawali Pana w Jezusie. I żeby nasze uwielbienie było prawdziwe. 

I to nie jest kwestia tego, jak śpiewamy i co mówimy, tylko jak żyjemy, w jaki sposób 

postępujemy. 

Duch przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy nie umiemy się modlić, gdy nie 

umiemy wychwalać Boga swoim życiem. 

Duch przychodzi z pomocą, budząc w nas miłość, budząc w nas pokorę, budząc w 

nas bezinteresowność - bez tych postaw nie ma modlitwy uwielbienia. 
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TAJEMNICE  CHWALEBNE 

 

TAJEMNICA CZWARTA - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

(1) Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. (2) W domu Ojca mego jest 

mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam 

miejsce.   (3) A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście             

i wy byli tam, gdzie Ja jestem.  (J 14, 1-3) 

 

 

 



Pan Jezus mówi na ostatniej wieczerzy, co zapisał święty Jan: "Gdy odejdę                               

i  przygotuję wam miejsce, przyjdę ponownie i zabiorę was do siebie, abyście byli 

tam, gdzie Ja jestem". 

Zabiorę was do siebie, abyście byli tam, gdzie Ja jestem. To jest piękna obietnica, to 

jest obietnica Nieba, obietnica spełniona w Maryi. 

Maryja została zabrana tam, gdzie Jezus objawia siebie jako Ten, który ma na imię                  

Ja jestem; objawia się w swoim bóstwie w pełni, już nie przez zasłonę, nie niewyraxnie, 

jakby w zwierciadle, nie w znakach sakramentalnych. 

Ja jestem. Żebyście byli tam, gdzie Ja jestem. 

Niebo jest byciem z Nim, na tym właśnie Niebo polega. To na tym polega jego 

szczęście - bycie z Jezusem, Bogiem. Szczęście pełne. 

Poddanie się Jemu jako Bogu, doświadczenie Go jako tego, który będąc Bogiem, wnosi 

w nasze życie cały porządek, górę i dół; określa, co pierwsze, co drugie; co ważne; co 

dobre, a co jeszcze lepsze. 

To Bóg, któremu mogę poddać swoje życie całkowicie - w miłości, w wolności, bez 

lęku, że coś stracę, że zostanie mi coś zabrane, że będę wyobcowany z siebie samego. 

Niebo to takie bycie z Bogiem, które wreszcie usuwa z naszej strony wszelkie wahanie, 

wszelką dwuznaczność, wszelkie "i tak, i nie". Takie bycie z Bogiem, które jest absolutnie 

od początku do końca na tak. 

Oczywiście, że do tego Nieba przygotowujemy się tu i teraz, i ta obietnica Nieba 

mocno nas skrutuje: pyta o naszą radość bycia z Jezusem tutaj, pyta nas także, jak 

przeżywamy takie momenty, kiedy oddalamy się od Niego. 

 

NIEBO JEST BYCIEM Z NIM. NIEBO TO BÓG, 

KTÓREMU MOGĘ PODDAĆ SWOJE ŻYCIE 

CAŁKOWICIE - W MIŁOŚCI, W WOLNOŚCI, 

BEZ LĘKU, ŻE COŚ STRACĘ. 

 

Czy przeżywamy je rzeczywiście jako swój dramat, czy może jest tak, że wcześniej czy 

później oswajamy się z byciem obok Niego, z takim byciem bez Niego, w zamknięciu albo 

w pewnej bylejakości, w komunii zredukowanej tylko do tego, co konieczne, czasem 

bardzo zewnętrzne? 



Jak przeżywamy te momenty, kiedy się oddalamy od Jezusa? One nam powiedzą o tym, 

na ile nasze pragnienie Jego jest prawdziwe i na ile prawdziwe jest nasze nastawienie na 

spełnienie tej Jego obietnicy: "Przyjdę, wezmę was do siebie, abyście byli tam, gdzie Ja 

jestem". 

Czy to jest obietnica dla mnie? Czy to jest właśnie to, czego pragnę, czego oczekuję? 

Czy ta tęsknota jest potwierdzona moim życiem na co dzień? 
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TAJEMNICE  CHWALEBNE 

 

TAJEMNICA PIĄTA - Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny 

 

(1) Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce                  

i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. (2) A jest 

brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. (Iz 53,8) 

 

 

 

Tajemnicę ukoronowania Matki Bożej pokazuje dwunasty rozdział Apokalipsy.  

To jest taki tekst, który słowami Pana Boga pyta nas, czy mamy takie same 

wyobrażenia jak Pan Bóg o tym, co jest wielkie, o tym , co jest godne korony królewskiej. 

Czy tak samo postrzegamy wielkość i małość, jak ją postrzega Bóg. 



Mamy tu bardzo piękny obraz niewiasty, która jest brzemienna, która daje życie, jest 

matką - i to właśnie niesamowite dzieło, macierzyństwo, przekaz życia, Bóg uznaje za 

godne najwyższej korony. 

Ta korona jest przyznana, to wywyższenie jest przyznane także przy doświadczeniu 

bólu, krzyku i cierpienia. 

Takiego wywyższenia doświadczył sam Chrystus, ono przyszło nie inaczej jak poprze 

doświadczenie krzyża. Chwała człowieka nie jest inna niż chwała Boga, a człowiek, który 

jest obdarzony królewską godnością w niebie, zasiada na 

GONIMY NIERAZ ZA ROZMAITYMI 

RZECZAMI, KTÓRE NAM SIĘ WYDAJĄ 

UKORONOWANIEM NASZYCH ROZMAITYCH 

WYSIŁKÓW. DOBRZE JEST SIĘ ZAPYTAĆ, CO 

O TYM WSZYSTKIM MYŚLI PAN BÓG. 

tym tronie, na którym siedzi Chrystus. Pan Jezus o tym mówi w Apokalipsie: 

"Zwycięzcy dam usiąść ze sobą na moim tronie". Nie jest tak, że jest inna chwała 

przeznaczona Chrystusowi, a inna przeznaczona ludziom, inna korona dla Chrystusa, a 

inna dla ludzi. 

Ta sama logika, która Jezusa prowadzi do chwały przez doświadczenie uniżenia, 

jest doskonale widoczna w życiu Maryi, tej, która była służebnicą Pańską i ze swojego 

uniżenia, pokory, posłuszeństwa, maleńkości jest udźwignięta na tron, jest królową 

aniołów. 

Gonimy nieraz za rozmaitymi rzeczami, które nam się wydają wielkie, wydają się nam 

ukoronowaniem naszego życia,naszych rozmaitych wysiłków. 

Mamy takie poczucie, że bez nich, bez osiągnięcia tego nie będziemy zaspokojeni, nie 

będziemy szczęśliwi. 

 Dobrze jest się zapytać, co o tym wszystkim myśli Pan Bóg: czy te wszystkie 

rzeczy, które pożądamy, za którymi gonimy, są naprawdę ukoronowaniem 

nas w Jego oczach. 

 

 


