I TAJEMNICA ŚWIATŁA
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Jezus, jedyny niewinny, przyjmuje nasz grzech i schodzi do wody na znak oczyszczenia.
Ojciec ogłasza Go Synem umiłowanym i posyła w Duchu Świętym, abyśmy Go słuchali.
(Mt 3,13-17)

Panie, Ty oczyściłeś mnie wodą chrztu i wlałeś mi Swego Ducha.
Czy czuję się posłany, by głosić kaŜdego dnia Ciebie
i Twoją miłość?

II TAJEMNICA ŚWIATŁA
Objawienie siebie na weselu w Kanie Galilejskiej
Jezus przemienia wodę w wino, a tym samym objawia Swoje Bóstwo. Maryja pierwsza nie
tylko w Niego uwierzyła, ale Mu awierzyła. I dlatego z ufnością mówi: zróbcie wszystko
cokolwiek wam powie. Na Jej słowa Jezus wyzwala swą Boską moc, aby ulŜyć ludzkim
kłopotom.
(J 2,1-12)

Czy ufam Jego mocy

w wielkich i małych sprawach mego Ŝycia?
Maryjo, przymnóŜ mi wiary!

III TAJEMNICA ŚWIATŁA
Głoszenie Królestwa BoŜego i wzywanie do nawrócenia
W pierwszym publicznym wystąpieniu Pana Jezusa padają słowa: Bliskie jest Królestwo BoŜe.
Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię. Wkrótce potem zachętę do nawrócenia oraz
słowa Miłosierdzia usłyszy paralityk oraz grzeszna kobieta: odpuszczają ci się twoje grzechy.
(Mk 1,15; Mk 2, 3-13; Łk 7,47-48)

Panie, Ty znasz wszystkie moje myśli
grzechu. Naucz mnie walczyć z nimi

i czyny. Ty wiesz ile w nich jest
i ufać w potęgę Twego Miłosierdzia.

IV TAJEMNICA ŚWIATŁA
Przemienienie na
Górze Tabor
Pan Jezus bierze umiłowanych uczniów Piotra, Jakuba i Jana na Górę Tabor i ukazuje im
Swoje Bóstwo. Zachwyt uczniów jest tak wielki, Ŝe chcą pozostać tam na stałe. Jeszcze nie
wiedzą, Ŝe droga Jezusa do chwały prowadzić będzie równieŜ przez cierpienie Ogrójca. Takie
są drogi ludzkiego Ŝycia - przez krzyŜ do światła. Per crucem ad lucem!
(Łk 9, 28-36)

Panie, dziękuję Ci za doznawane radości wiary, ale teŜ proszę Cię, byś umacniał mnie w
chwilach mojego Ogrójca.

V TAJEMNICA ŚWIATŁA
Ustanowienie
Eucharystii
Po cudzie rozmnoŜenia chleba Jezus powiedział: kto spoŜywa moje Ciało i pije Moją Krew ma
Ŝycie wieczne. Na ostatniej wieczerzy uczniowie otrzymali Jego Ciało i Krew oraz usłyszeli
polecenie: czyńcie to na Moją pamiątkę.
Kościół wypełnia to polecenie od dwóch tysięcy lat i stale zaprasza nas na ucztę przy Eucharystycznym stole.
(J 6; 48-58; 1 Kor 11,23-27)

Panie, Ty dajesz mi Siebie w Komunii św. Naucz mnie ukochać ją i często przyjmować.

