
TAJEMNICE RÓŻAŃCA
ŚWIĘTEGO

Tajemnice radosne (poniedziałek, sobota): 

 Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 Nawiedzenie świętej Elżbiety
 Narodzenie Pana Jezusa
 Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
 Odnalezienie Jezusa w Świątyni

Tajemnice światła (czwartek):

 Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
 Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do

nawrócenia
 Przemienienie Pańskie na górze Tabor
 Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne (wtorek, piątek):

 Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
 Biczowanie Jezusa
 Cierniem ukoronowanie Jezusa
 Dźwiganie krzyża na Kalwarię
 Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Tajemnice chwalebne (środa, niedziela)

 Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
 Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 Zesłanie Ducha Świętego
 Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi



PROJEKT DO WYKONANIA W DOMU DLA OSÓB, KTÓRE BYŁY NIEOBECNE NA KATECHEZIE

1. Proszę, abyście się najpierw zastanowili nad tym co wiecie o Maryi. Październik jest miesiącem, w 
którym w sposób szczególny modlimy się na różańcu. Czy wiesz, jak odmawiać różaniec? Odmawianie 
różańca to nie tylko modlitwa OJCZE NASZ, ZDROWAŚ MARYJO I CHWAŁA OJCU. 

Powyżej znajdziecie Tajemnice Różańca Świętego. Proszę przeczytajcie je i pomyślcie o tym, że różaniec 
opowiada o życiu Jezusa Chrystusa i pokazuje nam macierzyństwo Maryi.

Maryja była taką samą dziewczyna jak nie jedna z was. Została matką miej więcej w waszym wieku. Jak ty 
zachowałabyś się w jej sytuacji? Natomiast chłopcy proszę, abyście pomyśleli o osobie Św. Józefa. Dowiedział 
się, że jego narzeczona spodziewa się dziecka, ale nie on jest ojcem. 

Wszystkie te sytuacje były bardzo trudne. Zauważcie, że ufność i zawierzenie Bogu jaką posiadali Maryja i 
Józef pomogło im w pokonaniu tych trudności.

2. Pomyślcie teraz o Maryi jak o własnej mamie, ciepło i z miłością. Zobaczcie jakie trudne było jej życie:
 Urodziła swoje dziecko w stajni, bez niczyjej pomocy
 Musiała uciekać do Egiptu, ponieważ Herod kazał zabić wszystkie dzieci do 4-go roku życia.

Uciekała na osiołku, prawdopodobnie przez kilka tygodni.
 Widziała swojego syna, gdy był biczowany, opluwany i wyśmiewany
 Stała pod jego krzyżem i całowała jego stopy

Czy myślisz, że jej życie było proste? Jakie jest nasze życie i jak radzimy sobie z trudnymi sytuacjami? Bo 
Maryja nigdy nie zwątpiła, zawsze wierzyła, że Bóg jest z nią i pragnęła wypełniać Jego wolę.

3. Pomyśl teraz o swojej Mamie. Jak ją traktujesz? Czy myślisz, że było jej łatwo cię wychować? Czy jej 
życie, w obcym kraju, czasami bez języka, z pracą, którą musi wykonywać, aby utrzymać rodzinę jest 
proste? Czy kiedykolwiek podziękowałeś jej za to wszystko? 

Przygotuj teraz kartkę papieru i kopertę.

BARDZO PROSZĘ, ABYŚCIE TERAZ OBEJRZELI ZAMIESZCZONY TUTAJ FILM

PO OBEJRZENIU FILMU, NAPISZ LIST DO SWOJEJ MAMY. CO CHCESZ JEJ  POWIEDZIEĆ?


