
Różaniec Prymasa 
teksty rozważań różańca z wypowiedzi bł. kard. Wyszyńskiego 

 

Rozpoczął się październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Prezentujemy teksty rozważań 

różańcowych zaczerpnięte z nauczania bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Rozważania 

przygotował FamilyNewsSerwis 

 

Pełny tekst rozważań różańcowych na październik z bł. kard. Wyszyńskim: 

 

Wprowadzenie: 

Bł. kard. Stefan Wyszyński: „Różaniec jest psychologiczną modlitwą, bo zaradza wszystkim 

naszym potrzebom. (…) jest to modlitwa najbardziej codzienna. Bo Mszy świętej musisz słuchać w 

kościele, kazania też, ale różaniec możesz odmawiać wszędzie i w każdej chwili”. 

 

TAJEMNICE RADOSNE 

1. Zwiastowanie NMP 

To człowiek jest najważniejszą istotą w państwie, w narodzie, w rodzinie i w samym sobie do tego 

stopnia, że Bóg, Słowo Przedwieczne, przychodzi na ziemię, aby służyć człowiekowi. To jest 

chrześcijaństwo! 

Bóg włożył z całym zaufaniem w ręce matki losy rodzaju ludzkiego. Raz tylko wyręczył matkę, 

stwarzając pierwszego człowieka; resztę zaszczytu pozostawił kobiecie, która odtąd będzie 

współdziałała z Bogiem Ojcem. 

2. Nawiedzenie św. Elżbiety 

Jeżeli dla wzbudzenia nowego życia potrzeba jednoczącej miłości dwojga ludzi, to właśnie 

dlatego, że człowiek istnieje przez miłość i wywodzi się z miłości Ojca. Ujawnia się w nim wola 

Boga, który chce, aby istniał człowiek i to ten właśnie człowiek. 

Człowiek staje się dziś niewolnikiem samego siebie. Unika trudu i odpowiedzialności. Jakże często 

więzy rodzinne zamieniają się na pęta egoizmu, który zabija miłość, a w konsekwencji uśmierca i 

morduje owoc miłości - nowe życie. 

3. Narodzenie Pana Jezusa  

Miłość ma to do siebie, że udzielona człowiekowi i dobrze przyjęta wydaje owoc stokrotny i przez 

stworzenie rozmnaża się dalej, rodząc nową miłość. 

Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem. Widocznie można być 

ludzkim lub nieludzkim człowiekiem. 



Nie zabijaj, bo sam otrzymałeś życie i bronisz swego życia. Im bardziej jesteś do życia 

przywiązany, tym większą powinno mieć cenę w twych oczach życie tych, którzy też pragną żyć, 

choćby byli jeszcze nie narodzeni. 

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni 

Człowiek jest wielki nie wtedy, gdy ma wyznaczone wielkie zadanie, ale gdy to zadanie wypełnia 

pokornie, z wewnętrzną uległością. Okazuje się wówczas prawdziwa wartość człowieka. 

Bez rodziny, bez „witaminy M” - witaminy miłości, nie można wychować do życia i współżycia w 

ładzie społecznym. Tylko miłość Boga i ludzi prowadzi do ładu społecznego. 

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni 

Trzeba przypomnieć wszystkim, którzy rządzą człowiekiem i którzy tworzą najrozmaitsze 

wspólnoty, że najważniejszy jest człowiek. 

Nie mówcie nigdy: ten uczeń mi się nie udał. Zawsze kiedyś w jego życiu ujawni się coś rzetelnie, 

dobrego z was. Będzie to dalszy ciąg waszego życia w tych, których wychowaliście. 

 

TAJEMNICE ŚWIATŁA 

 

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 

Rzecz ciekawa, ludzie często już nie wierzą słowu pisanemu, ale wierzą słowu żywemu. Bo słowo 

żywe wypowiadane jest nie tylko ustami, ale żywymi oczyma. 

Być doskonałym to znaczy miłować. Cóż dopiero – być doskonałym kapłanem! 

 

2. Wesele w Kanie Galilejskiej 

Otwórzcie drzwi serca ludzkiego, a przekonacie się, że bardziej niż chleba naszego powszedniego 

potrzeba mu miłości; bez chleba można jakoś przeżyć zimę, ale bez miłości się nie da. 

W ciszy serca myślimy: Ty mnie znasz, widzisz, Ty badasz całe wnętrze moje, Ty mnie oceniasz, 

Panie, Ty wiesz, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. 

 

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 

Chrześcijaństwo polega na tym, że nie walczymy ze światem i bliźnimi, ale z samym sobą. 

Najtrudniejszą rzeczą jest odnieść zwycięstwo nad sobą. 

Miarą dla miłosierdzia Bożego jest nie tyle świętość i chwała Jego przyjaciół, ile zbawienie 

największych łotrów. 

Praca jest zaszczytnym powołaniem przez Boga do współdziałania w wykonaniu planu Bożego. 

Nie jest karą, ale jest zaufaniem, okazanym człowiekowi. 

 



4. Przemienienie na Górze Tabor 

Żeby pomagać człowiekowi, trzeba być człowiekiem. Nie można być tylko profesjonalistą, 

komercjalistą, ekonomistą czy przedsiębiorcą handlującym krwią i lekarstwami. Trzeba być 

przede wszystkim człowiekiem. 

Bóg nie może Ciebie nie kochać! Uwierz w to! Nie może. Na tym polega Jego „słabość”; słabość 

Wszechmocnego, że musi Ciebie kochać. 

Zetknąłem się z ludźmi wychowanymi przez telewizory. Cóż mają? Prócz straty oczu, wypłycenie 

mózgu. Teraz już tylko wygodny fotel, pantofle, pozycja odbiorcy. 

 

5. Ustanowienie Eucharystii 

Eucharystyczny Bóg szuka nieustannie swego Betlejem, swego żłobka. Często brak dlań miejsca w 

gospodzie, ale kto Go przyjmie, stajnia jego zamienia się w świątynię, a człowiek jest ubóstwiony. 

Przez miłość świat istnieje i przez miłość człowiek istnieje. I jeśli coś istnieje to znak, że ktoś 

miłuje, że podtrzymuje swoją miłość. 

Słowo jest po to, aby przekazywać miłość. Jest narzędziem miłości, jest niesłychanie skromnym 

czerpakiem, z pomocą którego, zagłębiając się w istotę Boga, wydobywamy coś z Jego treści, aby 

podać ludziom. 

 

TAJEMNICE BOLESNE 

1. Modlitwa w Ogrójcu 

Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. 

(…). Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem. 

Wola Boża jest zawsze Miłością. Posłuszeństwo woli Bożej to posłuszeństwo miłości. 

 

2. Biczowanie Pana Jezusa 

Jeżeli jesteś niezadowolony ze współżycia domowego, jeśli tobie się wydaje, że twój ojciec czy 

matka niedostatecznie cię miłują i na to jest lekarstwo – ty kochaj ich więcej. 

Jeżeli najbardziej niewinne i najbardziej bezbronne nie może czuć się bezpiecznie w 

społeczeństwie, wtedy już nikt w takim społeczeństwie czuć się bezpiecznie nie może. 

 

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa 

Dobroć, tak jak i miłość, chociaż zaspokajają potrzeby serca, nigdy nie mówią dość – ani  tym, 

którzy jej doznali, ani tym, którzy ją świadczą. 

Cały wysiłek wychowawczy zmierza do tego, aby o każdym z tych, których wychowujemy, 

powiedziano tylko tyle i aż tyle Oto człowiek! 



 

4. Droga Krzyżowa 

Miłość musi być próbowana, jak złoto w ogniu. Tylko mała miłość w ogniu prób kruszeje. Wielka 

miłość oczyszcza się i rozpala. A Bóg chce od nas wielkiej miłości. 

Prawo (…) jest dla niesprawiedliwych, nie zaś dla sprawiedliwych (…) gdzie jest sprawiedliwość i 

miłość, tam właściwie prawo kona i umiera. Jest bezsilne, bo jest niepotrzebne. Dlatego też 

będzie taki czas, że prawa ustaną, a pozostanie tylko Miłość. 

 

5. Śmierć Chrystusa na krzyżu 

Wszystko czynić z miłości. Jeden akt miłości bliźniego ubogaca życie rodzinne, narodowe i 

publiczne. 

Pielęgniarstwo to nie zawód, to powołanie. Patrzcie na swoją pracę jako na niezwykle zaszczytne 

powołanie. Przez wasze ręce przechodzą prawie wszyscy ludzie, idący z tej ziemi do Ojca. 

Krzyż jest sztandarem miłości. To jest jedyny sztandar, który ocalał na świecie. Wszystkie inne 

spróchniały, zniszczały, podarły się. A ten sztandar trwa. 

 

TAJEMNICE CHWALEBNE 

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa 

Życie daje tylko miłość. Nienawiść prowadzi na cmentarze. Miłość prowadzi do nowego życia. 

Życie, które z samego Boga przekazujecie waszym dzieciom, trwać będzie w nieskończoność i już 

nigdy nie umrze, jak sam Bóg trwa w nieskończoność i nie umiera. 

 

2. Wniebowstąpienie Chrystusa 

Wszystkie nauki, wszystkie dyplomy uniwersyteckie czy świadectwa szkolne pozostawicie tu na 

ziemi, a jedyną nauką, jaka wam kiedyś zostanie, jedynym świadectwem będzie wasze wyznanie: 

Kocham Cię, Jezu Chryste, pragnę Ciebie, Ojcze niebieski. 

W pracy swej człowiek staje się przyjacielem Boga (...) Praca dla miłości Boga jest uczestnictwem 

człowieka nie tylko w dziele stworzenia, ale i w dziele odkupienia naszego. 

Wniebowstąpienie – najwspanialszy awans człowieczeństwa. 

 

3. Zesłanie Ducha Świętego 

Nie wystarczy mieć wolność, trzeba umieć się nią posługiwać. Nie wystarczy mieć rozum, trzeba 

wiedzieć, jak go używać. Nie wystarczy mieć wolę, trzeba ją wzmacniać. Nie wystarczy mieć serce, 

trzeba je rozszerzać i odnawiać. 



Nie trzeba (...) „zadręczać” Chrystusa opowiadaniem o sobie. Raczej trzeba mówić Mu Mów 

Panie, bo sługa Twój słucha. Niech On mówi. To Chrystus jest aktywny, wtedy gdy jest w nas. To 

On działa. 

Człowiek ma prawo do pracy, bo ma też obowiązek pracy. Skoro musi ten obowiązek wypełnić, 

państwo, które organizuje życie społeczno-ekonomiczne i kulturalne, musi stworzyć człowiekowi 

możliwość pracy. 

 

4. Wniebowzięcie NMP 

Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy się. Trzeba wierzyć w swą 

wielkość i pragnąć jej. To nie zarozumiałość. Wielkość wiąże się z prawdą, a Prawda stoi u ołtarzy. 

Taka jest Boża sprawiedliwość, że za życie pełne miłości płaci wieczną miłością, która nie gaśnie i 

nie umiera. 

Pracujcie nie dla orderów, ale dla nieśmiertelnego Króla chwały. Karierą waszą jest Królestwo 

niebieskie. Czegóż więc macie się lękać? 

 

5. Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi 

W rodzinie, chociaż głową jest ojciec - nawet w czasach dzisiejszych zrównania płci – to jednak 

sercem jest matka. I w Kościele sercem jest zawsze Matka. 

Gdy stwierdzamy, że nic nie ma do zrobienia, tośmy życie źle przeżyli. Gdy dziś stwierdzę, że 

zaczynam na nowo, wszystko mam do zdobycia. 

Gdy otwieram Brewiarz, jestem z modlącym się Chrystusem, jestem w świętych obcowaniu, 

jestem z Ojcem świętym, ze swoim biskupem, z całym kapłaństwem Chrystusowym, z chórami 

tylu rodzin zakonnych, z całym ludem Bożym. 


