
ZWIASTOWANIE
„Rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” 

(Łk.1,38).

W Tajemnicy Zwiastowania widzimy Maryję w postawie Służebnicy Pańskiej. Była na doskonalszą  
Służebnicą bo była Niepokalana, a w Jej woli nie było najmniejszego odruchu buntu przeciw woli Bożej. 
Czego więcej potrzeba ludzkości do pokoju i szczęścia, jak przyjęcia i odtworzenia postawy Służebnicy 
wobec Boga? Przystąpmy do odtwarzania w swoim życiu, na każdym kroku postawy Służebnicy Pańskiej. 

Miłość każda karmi się ofiarą i poświęceniem. Miłość, która się od kogoś czegoś spodziewa, nie jest prawdziwą 
miłością. Miłość prawdziwa musi coś ze siebie ofiarować.

(Konferencje św. Maksymiliana Kolbe)

NAWIEDZENIE
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry, do pewnego miasta Judy

(Łk. 1,39).

W tej tajemnicy widzimy Maryję w działaniu. Służebnica Pańska staje się Służebnicą Miłości. Taką pozosta-
ła Ona na zawsze, taka okazuje się do dziś wobec całej ludzkości. Cóż więcejpotrzeba ludzkości do pokoju 
i szczęścia, jak przyjęcie postawy Maryi objawionej w tajemnicy Nawiedzenia? Zabierzmy się do odtwa-
rzania, do kopiowania w swym życiupostawy Maryi. Stańmy się jak Ona sługami naszych bliźnich.

Każdy czyn wykonany z intencją podobania się Niepokalanej jest aktem miłości. Sprawiać jej przyjemność  
naszymi dobrymi uczynkami jest też miłością. Miłość oczyszcza duszę, jak żelazo oczyszcza się w ogniu.

(Konferencje św. Maksymiliana Kolbe)

ROŻANIEC 
 DO GRANIC NIEBA

Obojętność jest największą  
zarazą naszych czasów.
św. Maksymilian Kolbe

Tajemnice  RADOSNE

Rożaniec – 
św. Maksymilian Kolbe



NARODZENIE PANA JEZUSA
Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż niebyło dla nich miejsca 
w gospodzie.

(Łk.2,7).

Jak prędko znaleźlibyśmy pokój i szczęście, gdyby w naszej duszy rodził się, żył i wzrastał Jezus. Jak szczę-
śliwa byłaby ludzkość, gdyby zamiast szukać bogactw i materialnego luksusu, pospieszyła do Betlejem, 
aby znaleźć Jezusa. Któż nam da Jezusa, kto Go zrodzi w naszych duszach? Tylko Maryja jest Matką Jezusa. 
Do końca świata Jej wyłącznym przywilejem jest dawanie światu Jezusa i rodzenie Go w naszych duszach. 
Prośmy więc Matkę Jezusową, aby dała nam Jezusa i strzegła Go w naszych sercach.

Tylko miłość może dać przedsionek nieba i u nas jest ten przedsionek, gdyż wszyscy się kochamy. 
Ojcem mamy Boga w niebie, Niepokalana jest Matką, a Pan Jezus wPrzenajświętszym Sakramencie 
jest starszym bratem i wszyscy ludzie do tej rodziny powinni należeć. 

(Konferencje św. Maksymiliana Kolbe)

OFIAROWANIE W ŚWIĄTYNI
Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśliDzieciątko do Jerozolimy,  
aby Je przedstawić Panu.

(Łk.2,22).

W tej tajemnicy widzimy Maryję w działaniu. Służebnica Pańska staje się Służebnicą Miłości. Taką pozo-
stała Ona na zawsze, taka okazuje się do dziś wobec całej ludzkości . Cóż więcejpotrzeba ludzkości do 
pokoju i szczęścia, jak przyjęcie postawy Maryi objawionej w tajemnicy Nawiedzenia? Zabierzmy się do 
odtwarzania, do kopiowania w swym życiupostawy Maryi. Stańmy się jak Ona sługami naszych bliźnich.

Miłość nie zależy od usposobienia, objawi się ona tylko w różny sposób na zewnątrz. Treść sama jest jednakowa 
i polega na zjednoczeniu woli naszej z wolą Bożą.

(Konferencje św. Maksymiliana Kolbe)

ZNALEZIENIE W ŚWIATYNI
Matka rzekła do Niego: Synu czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie.

(Łk..2,48).

W boleści Macierzyńskiego Serca Maryi szukającego Jezusa w Jerozolimie możemy widzieć obraz innego bólu,  
który przeżywa Ona szukając Jezusa w sercach ludzi ochrzczonych, którzy utracili Go przez grzech ciężki. 
Ten ból swego serca odsłoniła nam Maryja w Fatimie. Obyśmy nigdy nie stali się przyczyną tego bólu Nie-
pokalanego Serca Maryi. Obyśmy nigdy przez grzech ciężki nie utracili Jezusa.

Prośmy Ją o tę miłość wielką, o tę płomienną miłość, byśmy w miłości Bożej w Niej nie uznawali żadnych granic.  
Gdy Ona, Ona sama zawładnie naszym sercem, będziemy obojętni na rzeczy przemijające, przykre, czy przyjem-
ne, na sprawy łatwe czy trudniejsze. Wszystko przeminie – miłość zostanie.

(Konferencje św. Maksymiliana Kolbe)



CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie

(Łk 3, 22).

Chrzest to symbol oczyszczenia, uświęcenia, i nawrócenia pozwalający na podjęcie walki z grzechem.  
W tej tajemnicy idziemy drogą prowadzącą nad rzekę Jordan, która prowadzi do Chrystusa. Zadaniem 
naszym jest aby nikomu i niczemu nie pozwolić się zatrzymać w tej pielgrzymce prowadzącej do Chrystu-
sa. Maryjo Niepokalana, dziękując za sakrament chrztu świętego prosimy naucz nasze rodziny odkrywać 
drogę prowadzącą do Twojego Syna

Do Niej jak dziecko do matki we wszystkim się uciekaj; Jej wszystko powierz.
(Pisma św. Maksymiliana Kolbe)

WESELE W KANIE GALILEJSKIEJ
Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie

(J 2, 5).

Małżeństwo zawarte w Kanie Galilejskiej jeszcze w trakcie wesela napotkało trudności. Na prośbę Matki 
Jezus przychodzi nowożeńcom z pomocą. Wiele rodzin przeżywa trudności i problemy, z którymi nie po-
trafią sobie poradzić, a przecież Ewangelia podpowiada nam co należy czynić – udać się do Matki, wskaże 
drogę do Jezusa.

Maryjo Niepokalana wypraszaj małżeństwom i rodzinom błogosławieństwo i potrzebne łaski u Twojego Syna.

Im kto bardziej oddał się Niepokalanej, tym śmielej może iść do Pana Jezusa, do Jego Przenajświętszego Serca; 
jednak tylko przez Maryję i tylko przez Nią.

(Pisma św. Maksymiliana Kolbe)

GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO
Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwych-
wstają, ubogim głosi się Ewangelię.

(Mt.11,5).

Jezus naucza i wzywa do nawrócenia, odpuszczając grzechy tym, którzy do niego przychodzą. Nawrócenie 
jest bardzo potrzebne współczesnemu człowiekowi, tak zagubionemu we współczesnym świecie. Słowa 
i czyny Jezusa są podstawą naszej nadziei na nasze osobiste nawrócenie i na wytrwanie do końca w wier-
ności Bogu. Maryjo Niepokalana naucz nasze rodziny czytania i rozważania Pisma Świętego oraz ufnego 
korzystania z Sakramentu Pokuty.

To, czego chce Ojciec, chce i Syn, i Duch chce, i Jezus, i Niepokalana; wola ich nie różni się nigdy.
(Pisma św. Maksymiliana Kolbe)

PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy tamci weszli w obłok. 
A zobłoku odezwał się głos: „To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie.

(Łk 9,34-35).

Przemienienie Jezusa możemy odczytać jako wezw nie skierowane nie tylko do najbliższych uczniów  
ale do każdego z nas abyśmy przemieniali świat wokół siebie. Tabor to szczególne miejsce kontem-
placji i rozmowy z Bogiem. Piotrowi bardzo podobało się przebywanie w bliskości i światłości Jezusa –  
Panie dobrze nam tu być Maryjo Niepokalana pomóż nam odczuwać wielką radość i pokój płynace z obec-
ności Jezusa w naszych sercach i rodzinach.

Tajemnica ŚWIATŁA 



To, czego chce Ojciec, chce i Syn, i Duch chce, i Jezus, i Niepokalana; wola ich nie różni się nigdy.
(Pisma św. Maksymiliana Kolbe)

EUCHARYSTIA
To jest Ciało moje, … To jest Krew moja.

(Mt. 26; 26,28).

Eucharystia jest źródłem i pełnią chrześcijańskiego życia rodziny, źródłem miłości, która jest podstawą  
komunii czyli zjednoczenia tak bardzo potrzebnego rodzinie. Chrystus ustanawiając Sakrament Euchary-
stii umacnia nas w drodze do domu Ojca Maryjo Niepokalana naucz nas godnego przystępowania do Stołu 
Pańskiego i czerpania siły z obecności Chrystusa

Przychodzisz do mnie i jednoczysz się ze mną ściśle, bo pod postacią pokarmu. Już teraz Krew Twoja płynie  
we krwi mojej.

(Pisma św. Maksymiliana Kolbe)

Tajemnice BOLESNE

MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU
Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem 
odejdę tam i będę się modlił». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać 
trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!» I odszedł-
szy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten  
kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty».

(Mt. 26,36-39).

Jezus zawierza się całkowicie i z zaufaniem woli Ojca, stanowi to wskazanie dla człowieka chorego i cier-
piącego na duszy lub ciele. Człowiek z natury jest słaby i zawsze potrzebuje szukać oparcia, które najlepiej 
znaleźć w Chrystusie. Jezus jest szczególnie blisko każdego, kto przeżywa ciężkie chwile cierpienia i trud-
ne doświadczenia życiowe.

Jezu kiedy ból przesłania sens cierpienia pomóż wyrazić zgodę na wolę Ojca, tak jak Ty uczyniłeś to  
w Ogrójcu i daj chorym ku pomocy Twoją Matkę.

Tak nieraz ciężko w życiu. Zdaje się, że już wyjścia żadnego nie ma… Cóż więc mamay czynić? Zaufać Bogu.
(Pisma św. Maksymiliana Kolbe)

BICZOWANIE PANA JEZUSA
Rzekł do nich Piłat: «Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem?» Namiestnik odpowie-
dział: «Cóż właściwie złego uczynił?» Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: «Na krzyż z Nim!» Zawołali wszyscy: 
«Na krzyż z Nim!» Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.

(Mt. 26,36-39).

Jezus przywiązany do słupa poddany zostaje okrutnej karze biczowania, ostre zakończenia boleśnie ranią 
Jego plecy. Pan przyjmuje te cierpienia, aby być z nami w ciężkich chwilach cierpienia i bólu. Patrząc na 
Jezusa chory może prosić Go o pomoc, bo On rozumie, bo On doświadczył cierpienia.

Jezu kiedy przyjdą dni trudu i bólu naucz nas przyjmować cierpienie bez słowa skargi czy
żalu i daj chorym ku pomocy Twoją Matkę.

Ona, Niepokalana i te okoliczności, pozornie przeciwne, potrafi na większe dobro obrócić. Oddaliśmy się Jej… 
(Pisma św. Maksymiliana Kolbe)



CIERNIEM UKORONOWANIE
Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili  
z Niego, mówiąc: «Witaj, Królu Żydowski!» Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy Go wyszydzili,  
zdjęli z Niego płaszcz,włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie.

(Mt.27,29-31).

Korona jest symbolem władzy i chwały, jakże inna była korona, którą żołnierze włożyli nagłowę Jezusa. 
Korona cierniowa to dodatkowe cierpienie i kolejne upokorzenie jakiegodoświadczył Pan, z miłości do 
człowieka, aby złączyć się w bólu z cierpiącymi i chorymi. Jezu kiedy cierpienie wydaje się nie do zniesie-
nia, kiedy nadejdą chwile załamania stań przy chorym w swojej cierniowej koronie i daj chorym ku pomocy 
twoja Matkę.

Niepokalana życzy sobie, abyśmy nie tylko pracowali, ale i cierpieli. Tu jest olbrzymie pole pracy przez cierpienie. 
(Pisma św. Maksymiliana Kolbe)

DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA
Wychodząc spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jego.  
Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejscem Czaszki, dali Mu pić wino zaprawione goryczą.  
Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy.  
I siedząc, tam Go pilnowali. A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: «To jest Jezus, Król Żydowski».

(Mt.27,32-37).

Jezus idzie drogą dźwigając krzyż, wypełnia wolę Boga, upada i podnosi się, wszystko cierpliwie znosi.  
Spotyka Swoją kochającą Matkę, silnego Szymona i odważną Weronikę, wskazuje przez to , że nigdy czło-
wiek nie jest sam. W dniach cierpienia i bólu zawsze przy chorym jest ktoś, kto się o niego troszczy, chociaż 
czasami tak trudno to dostrzec.

Jezu kiedy cierpienie przygniata tak jak Ciebie ciężar krzyża, przyślij choremu Szymona lub Weronikę  
i daj ku pomocy Twoją Matkę.

Co dzień, często i w trudnych chwilach, patrząc na Ukrzyżowanego, ucz się, … naśladować Pana Jezusa nagiego,  
w takich boleściach i tak wyszydzonego; i bądź posłuszny Panu Bogu.

(Pisma św. Maksymiliana Kolbe)

PAN JEZUS NA KRZYŻU UMIERA
Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej Ok ło godzinydziewiątej Jezus zawołał 
donośnym głosem: «Eli, Eli, lema sabachthani?», to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? A Jezus raz 
jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha.

(Mt. 27,45-46;50).

Jezus umarł, aby człowiek mógł żyć wiecznie, jak cenne jest dla Boga każde życie, a jak łatwo o tym  
zapomina człowiek. Ból i cierpienie często powodują bunt i zamknięcie się w sobie, a wystarczy spojrzeć  
na konającego Jezusa, który to wszystko co wycierpiał z miłości do każdego z nas. 

Jezu kiedy nadejdą te najtrudniejsze chwile w życiu pomóż mi spojrzeć z miłością na krzyż idaj ku pomocy 
Twoja Matkę.

Wykonanie postanowień będzie krzyżem, który masz nosić na każdy dzień. Wtedy módl się stale, a jeżeli Pan Bóg 
nie odejmie od ciebie cierpień, to przynajmniej da siłę do ich znoszenia.

(Pisma św. Maksymiliana Kolbe)



ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA
Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób.  
A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł 
na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli straż-
nicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezu-
sa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał.  
A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei.  
Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem».

(Mt. 28, 1-7).

Prawdy o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa doświadczamy każdego dnia, wtedy kiedypodnosimy się z 
upadków, kiedy stawiamy czoło trudnościom, kiedy zło dobremzwyciężamy, kiedy odważnie opowiadamy 
się za Chrystusem.

Najwięcej dla sprawy Niepokalanej może zrobić ten, kto doskonale, jak najdoskonalej wewszystkim wypełnia 
Wolę Bożą.

(Konferencje św. Maksymiliana Kolbe)

WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA
Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali 
się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: „Mężowie z 
Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak wi-
dzieliście Go wstępującego do nieba.

(Dz. A 1, 9-11).

Wniebowstąpienie Pana Jezusa wskazuje drogę, którą mamy podążać, aby każdy z nas odnalazł swoje 
miejsce w niebie. Przebywając na ziemi musimy postępować tak aby na tocmiejsce zasłużyć, żyć tak aby 
budować niebo w sobie i wokół siebie, w codziennychckontaktach z bliźnimi

Doskonałość nie polega na wielkich rzeczach, ale na punktualnym, sumiennym wykonywaniu drobnych rzeczy;  
nie na długich modlitwach i umartwieniach, ale na dokładnym spełnianiu woli Bożej.

(Konferencje św. Maksymiliana Kolbe)

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał 
się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały 
się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni 
Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

(Mt 4,23-25).

Wniebowstąpienie Pana Jezusa wskazuje drogę, którą mamy podążać, aby każdy z nas odnalazł swoje 
miejsce w niebie. Przebywając na ziemi musimy postępować tak aby na tocmiejsce zasłużyć, żyć tak aby 
budować niebo w sobie i wokół siebie, w codziennychckontaktach z bliźnimi

Doskonałość nie polega na wielkich rzeczach, ale na punktualnym, sumiennym wykonywaniu drobnych rzeczy;  
nie na długich modlitwach i umartwieniach, ale na dokładnym spełnianiu woli Bożej.

(Konferencje św. Maksymiliana Kolbe)

Tajemnice CHWALEBNE



WNIEBOWZIĘCIE NMP
Wtedy Maryja rzekła: 
Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię -
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje -
jak przyobiecał naszym ojcom -
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki.

(Łk 1,46-56).

Wniebowzięcie było konsekwencją Niepokalanego Poczęcia. Maryja, która od poczęcia nie miała żadnego 
grzechu idzie w radości do domu Ojca, któremu bezgranicznie ufała i zawierzyła całe swoje życie i wszyst-
kie sprawy.

Cóż więc mamy czynić? Zaufajmy więc Bogu, a zaufajmy bez granic.
(Konferencje św. Maksymiliana Kolbe)

UKORONOWANIE NMP
Potem wielki znak się ukazał na niebie:
Niewiasta obleczona w słońce
i księżyc pod jej stopami,
a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

(Ap 12,1).

Ukoronowanie oznacza wywyższenie i oddanie pierwszeństwa. Wywyższamy Maryję bo Ona pierwsza 
wywyższyła Jezusa. Ukoronujmy Maryję w naszych sercach oddając Jej pełną miłości i oddania cześć.

My wierzymy, że Niepokalana jest, że Ona prowadzi nas do Pana Jezusa.
(Konferencje św. Maksymiliana Kolbe)


