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Rozważania różańcowe ze św. Maksymilianem
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Intencja

Tajemnice chwalebne Różańca świętego. Módlmy się, aby ludzie kultury 
nie ulegali pokusie taniej rozrywki, ale swoją twórczością przyczyniali się 
do wzrostu Królestwa Bożego.

Wierzę w Boga... Ojcze nasz...

Modlitwa o trzy cnoty Boskie

Módlmy się, aby nadprzyrodzona wiara zniweczyła wszelkie herezje,  
a szczególnie błędy masońskiej ideologii. Zdrowaś Maryjo...

Aby cnota nadziei umocniła serca w dążeniu do zaprowadzenia na całym 
świecie królestwa Serca Jezusowego. Zdrowaś Maryjo...

Aby Boża miłość oczyściła obyczaje i moralne życie każdego człowieka. 
Zdrowaś Maryjo...

Pierwsza tajemnica chwalebna  
Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Z Ewangelii według świętego Mateusza:

O świcie pierwszego dnia tygodnia [...] anioł Pański [...] przemówił do 
niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowa-
nego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Chodźcie, zo-
baczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: 
Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzy-
cie» (Mt 28,1.5-8).

Poranek Zmartwychwstania pomaga nam zrozumieć, że „wszystko się 
skończy więc i cierpienia się skończą. Droga chwały, to droga krzyża – 
przypomina Święty Maksymilian. – Matka Najświętsza z nami, Ona nam 
zawsze pomaga”.
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Matko Najświętsza, błagamy, uproś u Jezusa, Twojego Syna, łaskę dla każ-
dej kobiety, by była zwiastunem Zmartwychwstałego, odważną nosicielką 
życia w rodzinie i w społeczeństwie, w Kościele i w życiu narodów.

Druga tajemnica chwalebna 
Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Z Ewangelii według świętego Łukasza:

Jezus wyprowadził Jedenastu ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił 
ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. 
Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie 
stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga (Łk 24,50-53).

„Żadnej prawdy nikt nie może zmienić – uczy Święty Maksymilian – 
może tylko szukać jej, znaleźć ją i uznać, by do niej życie dostosować”.

Przedwieczny Ojcze, Twój Boski Syn przyjął ludzkie ciało i narodził się z 
Dziewicy Maryi. Przez swe chwalebne rany uleczył nasze rany. Wejrzyj na 
Jego zasługi i w swym nieskończonym miłosierdziu wprowadź wszystkich 
zmarłych cierpiących w czyśćcu do chwały nieba, w której Twój Syn wraz 
ze swą Matką Niepokalaną zasiada po Twojej prawicy na wieki wieków.

Trzecia tajemnica chwalebna 
Zesłanie Ducha Świętego na Maryję i Apostołów

Z Dziejów Apostolskich:

Kiedy nadszedł 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, i zaczęli 
mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).

Objawem działającego Ducha Świętego w wierzących jest nadprzyrodzo-
na Miłość, która – jak poucza Święty Maksymilian – „nie spoczywa, ale 
rozszerza się jak ogień, który pożera wszystko”.
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Duchu Święty, Duchu Miłości, biskupi są następcami Dwunastu Apo-
stołów. Przez nałożenie rąk wyświęcają w Twoje Imię naszych księży  
i diakonów. Daj nam, za wstawiennictwem Królowej Apostołów, licznych  
i świętych sług Słowa i Sakramentów. Udziel wszystkim łaski życia  
w ogniu Twojej miłości.

Czwarta tajemnica chwalebna 
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Z Ewangelii według świętego Łukasza:

Wtedy rzekła Maryja: «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; a święte jest Jego imię – i miłosierdzie 
Jego z pokoleń na pokolenia dla tych, co się Go boją» (Łk 2,46-50).

Abym wraz z Maryją Wniebowziętą mógł zasiąść na tronie chwalebnego 
Królestwa w niebie, muszę już tu, na ziemi „dobrze spełniać to, co ode 
mnie zależy, a dobrze znosić to, co ode mnie nie zależy – oto – jak uczy 
Święty Maksymilian – cała doskonałość i źródło prawdziwego szczęścia 
na świecie”.

Panie Jezu, Ty przyjąłeś ludzkie ciało z Maryi. Naucz nas traktować nasze 
ciała z szacunkiem, wdzięcznością i dyscypliną. Oświecaj każdego z nas, 
stosownie do naszego powołania, czystością Maryi, żeby nasze ciało od-
zwierciedlało nieśmiertelną godność duszy, która w nim pozostaje.
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Piąta tajemnica chwalebna 
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Z Ewangelii według świętego Marka:

Jezus przywołał dwunastu swoich uczniów do siebie i rzekł do nich: 
«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je,  
a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz 
kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. 
A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem 
wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby 
służyć i dać swoje życie na okup za wielu» (Mk 10,42-45).

Królowanie na ziemi i w niebie jest służbą i oddawaniem swojego życia z 
miłości do bliźnich na wzór Jezusa „Naśladuj Chrystusa – kochaj i służ” – 
zachęca nas święty Maksymilian.

Maryjo, Królowo nieba i ziemi, Pismo Święte ostrzega, że szatan nadal 
prowadzi wojnę z tymi, co strzegą przykazań Boga; umacniaj chrześci-
jan, którzy są w różny sposób prześladowani za to, że trzymają się mocno 
Ewangelii i mężnie dają świadectwo o Chrystusie i Jego Królestwie.

Zakończenie
Panie Jezu – nasz zwycięski Królu Zmartwychwstały, za wstawiennic-
twem Twojej Matki Wniebowziętej i Twego sługi świętego Maksymiliana, 
daj nam moc do powstawania z martwoty grzechów, abyśmy jako uży-
teczne narzędzia mogli podnosić do nowego życia każdego grzesznika,  
a zwłaszcza tych, którzy są nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i zagrożeni 
wiecznym potępieniem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Można odmówić Litanię Loretańską.

Pod Twoją obronę...



Różaniec ze św. Maksymilianem – tajemnice chwalebne 5


