
Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać 
piękne historie?  
Ja znam jedną osobę, która opowiada nam 
bardzo piękne, czasem radosne, a czasem 
smutne historie.  
Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa.  
Maryja opowiada nam prawdziwe historie, 
o życiu swojego Syna. 
W te historie wsłuchujemy się, gdy 
odmawiamy Różaniec. 
Każda z tajemnic Różańca, to piękna 
historia z życia Pana Jezusa i Jego mamy. 



Dziś macie ze sobą różańce, na których będziecie się 
modlić. Różaniec odkrywa przed nami dwadzieścia 

pięknych historii, które nazywamy tajemnicami. 
Abyśmy mogli lepiej modlić się na Różańcu, 
przypomnijmy sobie teraz to czego uczą nas  

wszystkie tajemnice. 



Tajemnice Radosne 



Tajemnice Radosne rozpoczynają się od 
spotkania Maryji z Archaniołem. Archanioł 

mówi Maryji, że zostanie Ona mamusią  
Pana Jezusa. 



Druga Tajemnica radosna 
to historia o wizycie 
Maryji u jej krewnej 

Elżbiety. Maryja 
odwiedziła mieszkającą 

w górach starszą 
kuzynkę, bo dowiedziała 
się, że i ona spodziewa 
się dzieciątka. Maryja 

zawsze spieszy z pomocą 
potrzebującym. 



Trzecia historia z Tajemnic Różańcowych to 
Narodzenie Pana Jezusa. Założę się, że to 

ulubiona historia każdego z Was. 



Czwarta Tajemnica 
Radosna opowiada 

historię ofiarowania Pana 
Jezusa w Świątyni. 

Maryja i Józef przynieśli 
Pana Jezusa do Domu 

Bożego, bo chcieli Panu 
Bogu podziękować za ten 

wspaniały dar, jakim 
Jezus jest dla nich  

i całego świata. 



Piąta Tajemnica, przypomina nam o tym jak to 
Pan Jezus zagubił się rodzicom podczas 

pielgrzymki do Jerozolimy. Na szczęście historia 
dobrze się skończyła, bo Maryja z Józefem 

odnaleźli Jezusa pośród uczonych w Świątyni. 



Tajemnice Światła  



Tajemnice Światła 
rozpoczynają się Chrztem 

Pana Jezusa w rzece Jordan. 
Pan Jezus przyjął Chrzest od 

Jana Chrzciciela, aby nam 
wszystkim dać przykład. 
Dlatego, kiedy byliście 
małymi dziećmi, Wasi 

rodzice przynieśli Was do 
Kościoła, abyście również 

otrzymali Chrzest. 



Druga Tajemnica 
Światła to historia 

wesela w Kanie 
Galilejskiej. Tam Pan 

Jezus na prośbę 
Maryji, Jego Mamy, 
przemienił wodę w 

wino. To był 
pierwszy cud jakiego 
Pan Jezus dokonał, 

aby pomóc 
potrzebującym 



Trzecia Tajemnica przypomina nam o tym, że 
Pan Jezus chodził przez miasta i wioski, 

nauczając wsystkich o Bogu Ojcu. Pan Jezus nie 
tylko nauczał, ale także leczył chorych i 

dokonywał wielu innych cudów. 



Pewnego dnia Jezus 
zabrał trzech swoich 
uczniów na wzgórze i 
tam w ich obecności 
zaczął lśnić blaskiem. 

Wydarzenie to 
nazywamy 

Przemienieniem Pana 
Jezusa, a opowiada 
nam o tym czwarta 
Tajmenica Światła. 



Tuż przed swoją męką i 
śmiercią Pan Jezus 
zaprosił wszystkich 

swoich Apostołów na 
kolację. Podczas tej 

kolacji, Pan Jezus 
ustanowił Sakrament 

Eucharystii.  
O ustanowieniu tego 

Sakramentu opowiada 
nam piąta  

Tajemnica Światła 



Tajemnice Bolesne 



W Pierwszej Tajemnicy 
Bolesnej widzimy 

Jezusa tuż przed Jego 
męką. Modli się w 

ogrodzie Oliwnym do 
Boga Ojca. Anioł 

przybył z nieba, aby 
umacniać Jezusa w 

Jego cierpieniu. 



Druga Tejemnica 
Bolesna przypomina 

nam, że Jezus był bity  
i poniżany,  

przez żołnieży,  
za nasze grzechy. 



Po ubiczowaniu, żołnierze nałożyli Jezusowi 
koronę zrobioną z kłujących cierni. Ciernie te 

wbijały się głeboko w głowę Pana Jezusa i 
bardzo raniły. To trzecia Tajemnica Bolesna.  



Później kazano Panu 
Jezusowi dźwigać 

bardzo ciężki krzyż na 
wysoką górę. 

Przypomina nam o 
tym czwarta Tajemnica 

Bolesna. 



Tajemnice bolesne kończą się prawdą o śmierci 
Pana Jezusa na krzyżu. Jezus, na krzyżu ma 

wyciągnięte ramiona, tymi ramionami ogarnia 
cały świat, każdy może do Niego przyjść i 

znaleść schronienie.  



Tajemnice Chwalebne 



Pierwsza Tajemnica 
Chwalebna opowiada o 
zmartwychwstaniu Pana 

Jezusa. Tak jak obiecał, Pan 
Jezus po trzech dniach 

wychodzi z grobu żywy i 
idzie się pokazać swoim 

Apostołom. 



Druga Tajemnica 
Chwalebna mówi 
nam o tym, że po 

spełnionej misji na 
ziemi, Pan Jezus 

wstępuje do Nieba, 
aby nam wszystkim 

przygotować  
tam miejsce. 



Trzecia Tajemnica 
Chwalebna, opowiada 

historię Ducha 
Świętego, który zstąpił 
na Apostołów i Matkę 

Najświętszą. Od tej 
pory Duch Święty, jest 
dany także każdemu i 
każdej z nas. Pomaga 

On nam prowadzić 
dobre i święte życie. 



Czwarta Tajemnica 
Chwalebna uczy nas, 

że Maryja, Mama Pana 
Jezusa została z ciałem 

i duszą wzięta do 
nieba.   



Po Wniebowzięciu, 
Maryja została 

ukoronowana i w ten 
sposób stała się 

Królową nieba, ziemi i 
nas wszystkich. O tym 

opowiada nam 
ostatnia z tajemnic 
Różańca świętego. 



Mam nadzieję, że to przypomnienie wszystkich 
tajemnic Różańca świętego, pomoże nam zrozumieć 

jak piękną modlitwą jest Różaniec. Dzisiaj każde z 
Was ma w swojej ręce Różaniec. Proszę unieście 
teraz te różańce do góry na błogosławieństwo. 

Pamiętajcie, że na tych poświęconych Różańcach, 
trzeba się często modlić. 




