
Tajemnice Światła

I Tajemnica  Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 
Woda oczyszczajaca wszystko, na co spłynie, to symbol Tej, co oczyszcza każdą duszę 
zbliżającą się do Niej, symbol Niepokalanej, bez zmazy; kogo omyje ta woda, na tego zstępuje 
łaska Ducha Świetego. Duch Przenajświętrzy, jej Boski Oblubieniec, w Niej i przez Nią tylko 
działający życia, udzielający życia nadprzyrodzonego, życia łaski, życia Bożego. (Pisma 
cześć II, 1192)

My znajdujemy Maryję w tej samej chwili kiedy znajdujemy życie w łasce, to jest w chwili 
kiedy stajemy się dziećmi Bożymi, poświęceni Chrystusowi. W chrzcie to Ona daje nam 
to życie, a w trakcie naszego życia pomaga nam żyć konsekwentnie  naszą wiarą.

Þ Prośmy, abyśmy byli zdoli oddać się miłości Ojca, który również dzisiaj odnawia z nami 
  przymierze Chrztu i wezwanie, aby być dziećmi.

II Tajemnica  Pierwszy cud w Kanie Galilejskiej 
Boże, wiesz że dziecku potrzeba matki: sam ustanowiłeś prawo miłości takie. Dobroć i 
miłosierdzie Twoje stwarza nam więc Matkę (…). Jej niczego nie odmòwisz, jako i Ona ròwnież 
nic nikomu odmòwić niezdolna (…). Kto nieba nie zdobędzie? (Pisma cześć II, 1062)

Maryja jest kobietą wiary i zaufali jej słudzy w Kanie Galilejskiej, są jej posłuszni. Tak oto 
dokonuje się pierwszy cud. To jest misja Maryi: by wszystkim głosić “zróbcie wszystko, 
cokolwiek wam powie”.

Þ Prośmy, o posłuszeństwo wiary w to, o co Pan prosi nas, na co dzień.

III Tajemnica  Głoszenie nauk o Królestwie Bożym 
Gdy ogień miłości się rozpali, nie może się zmieścić w granicach serca, ale wybucha na 
zewnątrz  i zapala, pożera (…). Tę miłość aż do zdobywczości, do zdobycia serc wszystkich, co 
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są i będą i to jak najprędzej, jak najprędzej, podkreśla Rycerstwo Niepokalanej. (Pisma cześć 
II, 1191)

Maryja Niepokalana jest gwarancją, że na świecie dobro jest silniejsze i bardziej zaraźliwe 
niż zło. Ona ma tę moc: rozprzestrzeniać łaskę w ludziach i komunikować im zbawienie. 
Wyczuć tajemnicy miłości Maryi do człowieka, oznacza, wyczuć tę samą miłość, jaką 
Maryja miała dla Chrystusa.

Þ Prośmy, abyśmy byli w naszych środowiskach, świadkami i głosicielami Królestwa Bożego. 

IV Tajemnica  Przemienienie na górze Tabor 
Najważniejsze stopnie modlitwy - to modlitwa ustna, rozmyślanie i kontemplacja. W tej ostatniej 
porywa Pan Bòg nieraz duszę do siebie bliżej i wtedy, olśniona nadziemskim światłem i 
rozpłomieniona miłością, wpada w zachwycenie (…). (Pisma cześć II, 903)

W życiu kultu do Niepokalanej, bez wątpienia główna część jest zarezerwowana życiu 
wewnętrznemu, w pełni przeżytemu z Marią, w jej łasce i jedności z Nią, odtwarzajac w 
nas te dyspozycje ducha modlitwy i uwielbienia, z którymi Ona ofiarowała całe swoje 
życie Bogu. Miłość do Maryi nie jest tylko sentymentalnym transportem, ale energią, 
ktòra budzi z duchowego marazmu i pobudza duszę na drogę świętości. 

Þ Prośmy, abyśmy byli w stanie poświęcić czas na modlitwę, i niech będzie to nasze 
  najażniejsze “działanie”.

V Tajemnica  Ustanowienie Eucharystii 
Co mogę życzyć sobie i wam bardziej wzniosłego? Nie znam nic bardziej wzniosłego niż to co  
powiedział Jezus: Nie ma większej miłości, niż oddać życie za przyjaciół swoich.  (Konferencja, 
2-8.08.1939)

Potrzymywany przez siły wiary i przez światło które pochodzi od Maryi, ja wiem, że 
mam kochać aż do oddania życia ... bo oddanie się jest najwyższym aktem miłości. W 
godzinach radości jak w godzinach bólu, w chwilach próby jak w chwilach zwycięstwa, 
w niepewnościach codziennego życia, zwracamy się do potężnego i nieomylnego 
wstawiennictwa Maryi. W jej imieniu znajdziemy przyczynę każdego działania, tajemnicę 
wszystkich zwycięstw, siłę każdego powstania.

Þ Prośmy, aby Eucharystia ktòrą czcimy i przyjmujemy, uczyniła nas zdolnymi do aktów 
  miłości wobec naszych braci.
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