
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 

Pierwsza róża radości, przemieniona w Zdrowaś 

Maryjo, rozkwitła w ustach anioła Gabriela.  

To sam Bóg, posyłając anioła, do Dziewicy  

poślubionej Józefowi, zaprasza tych dwoje do 

udziału w swoim planie zbawczym. Fiat Maryi i fiat 

Józefa to najpiękniejsza harmonia serc oddanych  

Bogu. 

Módlmy się, abyśmy na wzór Maryi i św. Józefa 

okazywali Bogu gotowość do wypełniania  

Jego woli w codziennym naszym życiu.  

 



2. Nawiedzenie św. Elżbiety 

Druga róża, przemieniona w pochwałę wiary  

Maryi, wykwitła z duszy Elżbiety. Jej rozradowanie 

i rozradowanie dzieciątka w jej łonie wydobywa  

z serca Maryi najpiękniejszy hymn uwielbienia  

Boga, który wejrzał na uniżenie Jej i pokornego 

Józefa i w ich domu, w ich rodzinie, spełnia  

obietnice dane Abrahamowi i jego potomstwu. 

Módlmy się, abyśmy wraz z Maryją i Jej  

Oblubieńcem świętym Józefem  kroczyli  

w naszym życiu drogą wiary, która otwiera  

drogę do zbawienia.  



3. Narodzenie Pana Jezusa 

Trzecia róża to anielska pochwała ludzi, w których 

upodobał sobie Bóg. Czy w pierwszym rzędzie do 

grona tych osób nie należała Maryja i Jej  

przeczysty Oblubieniec św. Józef? To właśnie im 

aniołowie w noc Bożego Narodzenia ogłaszają  

pokój. „Chwała Bogu na wysokościach a na ziemi 

pokój ludziom, w których sobie upodobał”. 

Módlmy się, abyśmy wraz z Maryją i Jej  

Przeczystym Stróżem świętym  

Józefem  budowali rodziny oddające chwałę 

Bogu w każdych tajemnicach naszego życia.  



4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni 

Czwarta róża to błogosławieństwo, jakie pod  

adresem rodziców Jezusa, Maryi i Józefa,  

popłynęło z ust pobożnego i sprawiedliwego  

Symeona w dniu ofiarowania Dzieciątka  

w świątyni. Szczęśliwe oczy Maryi i Józefa,  

szczęśliwe oczy Symeona, bo ujrzały Boże  

zbawienie. 

Módlmy się, abyśmy na wzór Maryi oraz świę-

tego Józefa  pomnażali w sobie ufność do  

Boga, który przyszedł na świat dla naszego 

zbawienia.  



5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni 

Piąta róża to cicha duma Maryi i Józefa z Jezusa. 

Z podziwem patrzyli na dorastającego Syna, który 

w zdumienie wprawiał nauczycieli zgromadzonych 

przy Nim w świątyni jerozolimskiej, ale też z nie 

mniejszym zdumieniem patrzyli, gdy był im we 

wszystkim posłuszny w Nazarecie. Serca ich  

napełniały się radością, gdy słyszeli słowa  

pochwały pod adresem Syna, który wzrastał  

w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. 

Módlmy się, abyśmy na wzór Maryi oraz  

świętego Józefa  byli zatroskani przede 

wszystkim o pełne zjednoczenie z Bogiem 

trwając w łasce uświęcającej.  


