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Rozważania do tajemnic radosnych Różańca Świętego: 

fragmenty z encykliki Ecclesia de Eucharystia Jana Pawła II 

(Rozważanie prowadzą cztery osoby; czas całkowity rozważań: około 16 min) 

Wyboru dokonał dr Wojciech Kosek 

Wstęp do Różańca: 

W Jezu umiłowany! Aby jak najlepiej wypełnić pragnienie naśladowania Maryi 
w miłowaniu Ciebie, ukrytym w Eucharystii, odczytujemy pouczenie na ten 

temat, zawarte w dokumencie 
1
 watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i 

Dyscypliny Sakramentów, wydanym za aprobatą błogosławionego Jana Pawła II 

w 2001 roku. Z pokorną uległością czytamy tam o praktyce Komunii 

sakramentalnej w pięć pierwszych sobót miesiąca następujące zdanie: (0:33) 

D „tę pobożną praktykę należy spełniać jako okazję właściwą do tego, aby 

przeżywać intensywnie, z nastawieniem czerpiącym natchnienie u 
Niepokalanej, tajemnicę paschalną Chrystusa, celebrowaną w Eucharystii”. 

/x2 (0:19) (0:19) 

P Dlatego też w dzisiejszej modlitwie różańcowej będziemy rozważać tajemnice 

radosne, a w nich postawę eucharystyczną Maryi. Pomocą będą nam fragmenty 

encykliki „O Eucharystii” Błogosławionego Jana Pawła II. Papież pisze tak: 

„…związek Maryi z Eucharystią można pośrednio określić wychodząc od Jej 

wewnętrznej postawy. Maryja jest «Niewiastą Eucharystii» w całym swoim życiu. 

Kościół, patrząc na Maryję jako na swój wzór, jest wezwany do Jej naśladowania 

także w odniesieniu do Najświętszej Tajemnicy. (…) Jeśli Eucharystia jest 

tajemnicą wiary, która przewyższa nasz intelekt, a przez to zmusza nas do jak 

najpełniejszej uległości Słowu Bożemu, nikt tak jak Maryja nie może być 
wsparciem i przewodnikiem w takiej postawie. (1:06) 

Nasze powtarzanie dzieła Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy, które jest 

wypełnianiem Jego nakazu: «To czyńcie na moją pamiątkę!», staje się 
jednocześnie przyjęciem zaproszenia Maryi do okazywania Mu posłuszeństwa bez 

wahania: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» (J 2, 5). Z matczyną troską, 
poświadczoną podczas wesela w Kanie, Maryja wydaje się nam mówić: «Nie 

wahajcie się, zaufajcie słowu mojego Syna. On, który mógł przemienić wodę w 

wino, ma moc uczynić z chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew, ofiarując 

wierzącym w tej tajemnicy żywą pamiątkę swej Paschy, aby w ten sposób uczynić 
z siebie „chleb życia”». (nr 53 i 54). (1:02) 
                                                 
1
 Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania. 

Tłumaczył z włoskiego ks. Józef Sroka, Pallottinum, Poznań 2003, nr 174 (s. 124-125). 
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Tajemnica pierwsza: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 

B Łk 1,26-38: „W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, 

zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu 

Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź 
pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». 

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. 

Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 

Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i 

będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, 

Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie 

będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam 

męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc 

Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane 

Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości 

syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga 

bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica 

Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł”. 

(1:58) 

W Błogosławiony Jan Paweł II pisze tak: „W pewnym sensie Maryja wyraziła swoją 
wiarę eucharystyczną, jeszcze zanim Eucharystia została ustanowiona, przez sam 

fakt ofiarowania swojego dziewiczego łona, aby mogło się dokonać Wcielenie 

Słowa Bożego. Eucharystia odsyłając do męki i zmartwychwstania, wyraża 

jednocześnie ciągłość z tajemnicą Wcielenia. W zwiastowaniu Maryja poczęła 

Syna Bożego również w fizycznej prawdzie ciała i krwi, antycypując w sobie to, 

co w jakiejś mierze realizuje się sakramentalnie w każdym wierzącym, który 

przyjmuje pod postacią chleba i wina Ciało i Krew Pańską. (0:58) 

Istnieje ponadto głęboka analogia pomiędzy fiat wypowiedzianym przez 

Maryję na słowa archanioła i amen, które wypowiada każdy wierny kiedy 

otrzymuje Ciało Pańskie. Maryja była wezwana do wiary, że Ten, którego poczęła 

«za sprawą Ducha Świętego», był «Synem Bożym» (por. Łk 1, 30-35). W 

ciągłości z wiarą Dziewicy, tajemnica eucharystyczna wymaga od nas wiary na 

wzór wiary Dziewicy, że ten sam Jezus, Syn Boży i Syn Maryi, uobecnia się w 

całym swoim Boskoludzkim jestestwie pod postaciami chleba i wina” (nr 55). 

(0:50) 
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Tajemnica druga: Nawiedzenie świętej Elżbiety przez Najświętszą Maryję 
Pannę 

D Łk 1,39-49 „W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do 

pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła 

Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w 

jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: 

«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego 

łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos 

Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości 

dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się 
słowa powiedziane Ci od Pana». 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. …”. (1:30) 

P Błogosławiony Jan Paweł II pisze tak:  «Błogosławiona [jest], która uwierzyła» 

(Łk 1, 45): Maryja w tajemnicy Wcielenia antycypowała także wiarę 
eucharystyczną Kościoła. Kiedy nawiedzając Elżbietę nosi w łonie Słowo, które 

stało się ciałem, Maryja w pewnym sensie jest «tabernakulum» – pierwszym 

«tabernakulum» w historii, w którym Syn Boży (jeszcze niewidoczny dla ludzkich 

oczu) pozwala się adorować Elżbiecie, niejako «promieniując» swoim światłem 

poprzez oczy i głos Maryi”. (0:49) 

Tajemnica trzecia: Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem 

B Łk 2,1-7: „W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby 

przeprowadzić spis ludności w całym państwie. (…) Wybierali się więc wszyscy, 

aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z 

miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ 
pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, 
która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas 

rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i 

położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie”. (0:56) 

W  Błogosławiony Jan Paweł II pisze tak:  „Czy zatem Maryja kontemplująca 

oblicze Chrystusa dopiero co narodzonego i tuląca Go w ramionach, nie jest dla 

nas niedoścignionym wzorem miłości i natchnienia podczas każdej naszej 

Komunii eucharystycznej?” (0:27) 

Przeczytajmy jeszcze raz te niezwykłe słowa: „Czy zatem Maryja 

kontemplująca oblicze Chrystusa dopiero co narodzonego i tuląca Go w 

ramionach, nie jest dla nas niedoścignionym wzorem miłości i natchnienia 

podczas każdej naszej Komunii eucharystycznej?”  (0:27) 
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Tajemnica czwarta: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej 

przez Najświętszą Maryję Pannę i świętego Józefa 

D Łk 2,21-24: „Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu 

imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki. Gdy potem 

upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do 

Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie 

Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli 

również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z 

przepisem Prawa Pańskiego”. (0:43) 

P Błogosławiony Jan Paweł II pisze tak:  Przez całe swoje życie u boku Chrystusa, 

nie tylko na Kalwarii, Maryja realizowała wymiar ofiarny Eucharystii. Kiedy 

zaniosła Dziecię Jezus do świątyni w Jerozolimie, «aby [Je] przedstawić Panu» 

(Łk 2, 22), usłyszała zapowiedź starego Symeona, że to Dziecko będzie «znakiem 

sprzeciwu» i że «miecz» przeszyje także Jej duszę (por. Łk 2, 34-35). W ten 

sposób został przepowiedziany dramat ukrzyżowania Syna i w jakimś sensie 

zostało zapowiedziane stabat Mater Dziewicy u stóp krzyża. Przygotowując się, 
dzień po dniu, do wydarzenia Kalwarii, Maryja przeżywa jakby «antycypowaną 
Eucharystię», można by powiedzieć «komunię duchową» pragnienia i ofiary, 

która będzie miała swoje wypełnienie w zjednoczeniu z Synem w męce, a potem – 

w okresie popaschalnym – wyrazi się w Jej uczestnictwie w sprawowanej przez 

Apostołów celebracji eucharystycznej – «pamiątce» męki. (1:28) 

Tajemnica piąta: Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej przez 

Najświętszą Maryję Pannę i świętego Józefa 

B Łk 2,41-47 „Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy 

miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po 

skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli 

Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi 

i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do 

Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie 

siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy 

zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami”. 

(0:58) 

Łk 2,48-50: „Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: 

«Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy 

Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie 

wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak 

nie zrozumieli tego, co im powiedział”. (0:31) 
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W Błogosławiony Jan Paweł II w encyklice „O Eucharystii” nie pisze bezpośrednio o 

eucharystycznym wymiarze piątej tajemnicy radosnej, dlatego rozważmy 

fragment, który ukazuje sposób przeżywania przez Maryję każdej Mszy Świętej. 

Niech postawa Maryi będzie dla nas tu wzorem. Papież  pisze tak:  „Jak 

wyobrazić sobie uczucia Maryi, która słyszała z ust Piotra, Jana, Jakuba i innych 

Apostołów słowa z Ostatniej Wieczerzy: «To jest Ciało moje, które za was będzie 

wydane» (Łk 22, 19)? To Ciało, wydane na ofiarę i ponownie uobecnione w 

znakach sakramentalnych, było tym samym ciałem, które poczęło się w Jej łonie! 

Przyjmowanie Eucharystii musiało oznaczać dla Maryi niejako powtórne 

przyjęcie w Jej łonie serca, które biło rytmem Jej serca, ponownym 
przeżywaniem tego, czego osobiście doświadczyła pod krzyżem”. (1:21) 


