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ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE 
 

 

Tajemnice Radosne 
poniedziałek i sobota 

 

1° Tajemnica Radosna 

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie  
 

Z Ewangelii według św. Łukasza (1, 30-33) 
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». 

 

Z Listów Ojca Pio 

Wam też Bóg powtarza ”oddaj mi serce”. Niech nie pójdzie na marne zaproszenie tak czułego Ojca! 

Z dziecięcym zaufaniem otwórzcie Mu drzwi Waszego serca. [Listy Ojca Pio, Tom II, s. 514] 
 

 

2° Tajemnica Radosna 

Nawiedzenie świętej Elżbiety 

 
Z Ewangelii według św. Łukasza (1, 39-42) 

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!». 

 

Z Listów Ojca Pio 

Medytujcie i zawsze miejcie przed oczyma umysłu wielką pokorę Matki Boga i naszej, która, w 

miarę jak wzrastały w Niej niebieskie dary, coraz bardziej zatapiała się w pokorze [...] Gdy mnożą 

się dary, niech wzrasta Wasza pokora. [Listy Ojca Pio, Tom II, s. 457n] 

 

 3° Tajemnica Radosna 

Narodzenie Pana Jezusa 
 

Z Ewangelii według św. Łukasza (2, 10-14) 

Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem 

całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to 

będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle 

przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała 

Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania». 

 

Z Listów Ojca Pio 

Serce wydaje się  za ciasne, by pomieścić niebieskie dary; dusza się rozpływa w obecności naszego 

Boga, który dla nas przyjął ciało. [...] Zbliżmy się do Jezusa z sercem nietkniętym winą, a 

zasmakujemy, jak słodko i miło jest Go kochać. [Listy Ojca Pio, Tom II, s. 299n] 
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 4° Tajemnica Radosna 

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni 
 

Z Ewangelii według św. Łukasza (2, 28-32) 
On wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu 

w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował 

wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela». 

 

Z Listów Ojca Pio 

Świętość to miłowanie bliźniego jak siebie samego ze względu na miłość Boga. [...] Świętość to 

życie z pokorą, bezinteresownością, rozsądkiem, sprawiedliwością, cierpliwością, miłosierdziem, 

czystością, łagodnością, pracowitością, obowiązkowością jedynie po to, by podobać się Bogu i 

jedynie od Niego otrzymać zasłużoną nagrodę. (Listy Ojca Pio, Tom II, s. 590) 
 

 

5° Tajemnica Radosna 

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni 
 

Z Ewangelii według św. Łukasza (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». 49 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. 

 

Z Listów Ojca Pio 

Bójcie się, ale świętą bojaźnią, to znaczy taką, która nigdy nie jest oderwana od miłości. Kiedy 

obie, bojaźń i miłość, są zjednoczone jak dwie siostry, podają sobie ręce, by podtrzymywać się 

nawzajem i pewnie podążać drogami Pana. [Listy Ojca Pio, Tom II, s. 87] 
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Tajemnice Światła 
Czwartek 

 

 

1° Tajemnica Światła 

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 
 

Z Ewangelii według św. Mateusza (3, 13.16-17) 

Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. A gdy Jezus został 

ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego 

zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w 

którym mam upodobanie». 

  

Z Listów Ojca Pio 

Wierzymy, że Jezus zawsze będzie nas wspierał swoją łaską. Dzielnie walczmy razem z silnymi duszami, a 

nagroda nie będzie daleko. Bądź pocieszony teraz w najsłodszym Panu, wiedząc, że we wszystkim pełnisz 

Jego wolę. [Ep I, s. 598]  

 

 

2° Tajemnica Światła 

Cud w Kanie Galilejskiej 
 
Z Ewangelii według św. Jana (2, 1-10) 

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele 

także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». 

Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina 

moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». Stało zaś tam 

sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 

dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» I napełnili je aż po brzegi. Potem do 

nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!» Oni zaś zanieśli. A gdy starosta 

weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, 

którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia 

najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». 

 

Z Listów Ojca Pio 

Bądź cierpliwy i wytrwały w tym świętym ćwiczeniu medytacji i bądź zadowolony z chodzenia małymi 

krokami, aż będziesz miał nogi zdolne do biegania, a raczej skrzydła do latania: bądź zadowolony z 

czynienia posłuszeństwa, które nigdy nie jest małą rzeczą dla duszy, która wybrała Boga na swoje 

dziedzictwo i pogódź się z tym, że na razie jesteś małą pszczółką w ulu, a wkrótce staniesz się pszczołą 

zdolną do robienia miodu. [Ep. III, s. 980] 

 

 

3° Tajemnica Światła 

Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 
 

Z Ewangelii według św. Marka (1, 14-15) 

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i 

bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» 
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Z Listów Ojca Pio 

Jezus powiedział: ”jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”. Lecz zanim 

nauczał nas tego słowami, sam już wprowadzał to w życie czynem. Stał się dzieckiem i dał nam przykład tej 

prostoty, której później miał także uczyć słowami. [Ep I, s. 606-607] 

 

 

4° Tajemnica Światła 

Przemienienie na górze Tabor 
 

Z Ewangelii według św. Marka (9, 2-7) 

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. 

Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z 

obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!». 

 

Z Listów Ojca Pio 

Jestem trawiony miłością do Boga i miłością do bliźniego. Bóg jest zawsze obecny w moim umyśle i 

wypisany w moim sercu. Nigdy nie tracę go z oczu. [Ep I, s. 1247] 

 

 

5° Tajemnica Światła 

Ustanowienie Eucharystii 
 

Z Ewangelii według św. Mateusza (26, 26-29) 

A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: 

«Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, 

mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na 

odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do 

owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego» 

 

Z Listów Ojca Pio 

Przystąpmy z wielką wiarą i z wielkim płomieniem miłości, aby otrzymać chleb aniołów, i oczekujmy od 

najsłodszego Kochanka naszych dusz, że jeszcze w tym życiu pocieszy nas pocałunkiem swoich ust. Jakże 

szczęśliwi będziemy, jeśli od Pana naszego życia otrzymamy na pocieszenie ów pocałunek! Wówczas 

naprawdę poczujemy, że nasza wola jest nierozerwalnie związana z wolą Jezusa. [Listy Ojca Pio, Tom II, s. 

533] 
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Tajemnice Bolesne 
Wtorek i Piątek 

 

 

 1° Tajemnica Bolesna 

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu 
 

Z Ewangelii według św. Marka (14, 32-36) 

A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: «Usiądźcie tutaj, 

Ja tymczasem będę się modlił». Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć, i odczuwać 

trwogę. I rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie!» 

I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby - jeśli to możliwe - ominęła Go ta 

godzina. I mówił: «Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! 

Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]!» 

 

Z Listów Ojca Pio 

Tak to jest, ojcze, gorycz próby jest osładzona balsamem bożej dobroci i miłosierdzia. Chwała 

Bogu, który umie tak cudownie przeplatać radości i łzy, aby prowadzić duszę nieznanymi drogami 

do osiągnięcia doskonałości. [Ep I, s. 595] 

 
 

2° Tajemnica Bolesna 

Biczowanie Pana Jezusa 
 

Z Ewangelii według św. Mateusza (27, 24-26) 

Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, 

mówiąc: «Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz». A cały lud zawołał: 

«Krew Jego na nas i na dzieci nasze». Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i 

wydał na ukrzyżowanie. 

 

Z Listów Ojca Pio 

Nie ufajcie zbytnio samej sobie. Wszelką ufność pokładajcie jedynie w Bogu. Od Niego oczekujcie 

wszelkiej siły i nie pragnijcie nadmiernie wyzwolenia z obecnego stanu. Pozwólcie, aby Duch 

Święty działał w was. [Listy Ojca Pio, Tom II, s. 70] 
 

 

3° Tajemnica Bolesna 

Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa 
 

Z Ewangelii według św. Jana (19, 2-3) 

A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. 

Potem podchodzili do Niego i mówili: «Witaj, Królu Żydowski!» I policzkowali Go. 

 

Z Listów Ojca Pio 

Niech was wspierają argumenty wiary i pociechy płynące z chrześcijańskiej nadziei. Jeśli tak 

będziecie postępować, wówczas Ojciec Niebieski osłodzi Wam gorycz próby balsamem swej 

dobroci i miłosierdzia. [Listy Ojca Pio, Tom II, s. 492] 

 

 
 

 



«musisz pragnąć zbawienia braci» 

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE Z LISTÓW OJCA  PIO 

 

 

6 

 

4° Tajemnica Bolesna 

Droga krzyżowa Pana Jezusa 
 

Z Ewangelii według św. Mateusza (27, 33-37) 

Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejscem Czaszki, dali Mu pić wino zaprawione 

goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, 

rzucając o nie losy. I siedząc, tam Go pilnowali. A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego 

winy: «To jest Jezus, Król Żydowski».  

 

Z Listów Ojca Pio 

Czego obawiasz się odnośnie do swej duszy? Och! Czy nie wiesz, że Jezus jest z Tobą i czyni 

wszystko w Tobie? Ucisz się i nie zważaj na te próżne i bezużyteczne obawy i zapełnij puste 

miejsce w swoim sercu gorącą miłością do Jezusa. [Ep I, s. 597] 
 

 

 

5° Tajemnica Bolesna 

Śmierć Pana Jezusa  
 

Z Ewangelii według św. Łukasza (23, 44-46) 

Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się 

zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: 

Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. 

 

Z Listów Ojca Pio 

Czuję, że płonę cały, choć nie ma ognia. Czuję się  przytulony i przywiązany do Syna za 

pośrednictwem tej Matki, nie widzę nawet łańcuchów, które mnie tak mocno wiążą. Tysiąc 

płomieni spala mnie, czuję, że stale umieram, a jednak wciąż żyję. [Ep I, s. 357] 
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Tajemnice Chwalebne 
Środa i Niedziela 

 
 

 1° Tajemnica Chwalebna 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa 
 

Z Ewangelii według św. Mateusza (28, 5-7) 

Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa 

Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, 

gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed 

wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». 

 

Z Listów Ojca Pio 

Pozwól się prowadzić Jezusowi. Bądź pewien, że wszystko będzie dobrze i zawsze będzie dobrze: 

Jezus jest i będzie twój, a ty jesteś i zawsze będziesz Jego. Dzięki niech będą zawsze temu 

najsłodszemu Bogu, który kocha nas wbrew wszelkim naszym zasługom! [Ep I, s. 845] 
 

 

  2° Tajemnica Chwalebna 

Wniebowstąpienie Pana Jezusa 
 

Z Dziejów Apostolskich (1, 3.8-9) 
Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił 

o królestwie Bożym: «Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi 

świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi». 

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. 

  

Z Listów Ojca Pio 

Pokój jest prostotą ducha, pogodą umysłu, spokojem duszy, więzią miłości. Pokój to porządek, 

harmonia w każdym z nas: to nieustanna radość zrodzona ze świadectwa dobrego sumienia: to 

święta radość serca, w którym króluje Bóg. Pokój jest drogą do doskonałości, co więcej – w pokoju 

tkwi doskonałość. [Ep. I, s. 607] 
  

 

  3° Tajemnica Chwalebna 

Zesłanie Ducha Świętego 
 

Z Dziejów Apostolskich (2, 1-4) 

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym 

miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały 

dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na 

każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. 

 

Z Listów Ojca Pio 

Zawsze ufajmy Bogu, a do tego niech pomaga nam żywa wiara i moc chrześcijańskiej nadziei. 

Módlmy się  zawsze, a pokój nie będzie zwlekał z przyjściem do narodów. [Ep I, s. 596] 
 

 

 

4° Tajemnica Chwalebna  
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Wniebowzięcie Maryi Panny 

   

Z Ewangelii według św. Łukasza (1, 46-48)  

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.  

 

Z Listów Ojca Pio 

Chciałbym mieć tak bardzo mocny głos, abym mógł zaprosić grzeszników całego świata do 

kochania Matki Bożej. Ponieważ jest to dla mnie niemożliwe, modliłem się i będę się modlił do 

mojego Aniołka, aby wypełnił to zadanie za mnie. [Ep I, s. 277] 

 

 

5° Tajemnica Chwalebna  

Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi 
 

Z Księgi Apokalipsy św. Jana (12, 1)  
Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, 

a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. 

 

Z Listów Ojca Pio 

Bramy niebieskie się otwarły, a Matka Boża przez nie weszła. Gdy tylko mieszkańcy niebios Ją 

dostrzegli, doznali zachwytu z powodu blasku Jej piękności, okazali Jej całą swą radość i w 

świątecznym nastroju Ją przywitali, nadając Jej zaszczytne tytuły. Upadli do Jej stóp, oddali hołd i 

jednogłośnie uznali za swoją królową. Do świętowania aniołów przyłączyła się Trójca Święta. Bóg 

Ojciec przyjął Ją jako swą Umiłowaną i dał Jej udział w swojej potędze. [Listy Ojca Pio, Tom IV, s. 

1055n] 


