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WSTĘP

Do opracowania rozważań tajemnic różań-
cowych skłoniła mnie nieustępliwa droga do 
świętości bł. Natalii, oparta na całkowitym za-
ufaniu Bogu i Jego Matce Maryi. Kontemplując 
życie Jezusa, posłuszna woli Boga, wraz z Ma-
ryją kroczyła sumiennie drogą Pana i chociaż 
wiele ludzi we współczesnym świecie uważa 
modlitwę różańcową za nudną i monotonną, 
to bł. Natalia wskazuje na potrzebę wysiłku, 
koncentracji, stałej pracy duchowej, aby przy 
kontemplacji poszczególnych tajemnic różańco-
wych, wznosząc swoje serce do Boga, umieć 
napełniać się duchową głębią wydarzeń doty-
czących życia Jezusa i Jego Matki.

Bł. Natalia zachęca nas, abyśmy nie bali się 
wyruszyć w duchową podróż związaną z ziem-
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skim życiem Jezusa i Maryi. Poszczególne ta-
jemnice znajdują swoje źródło w konkretnym, 
historycznym wymiarze, przekazanym nam 
przez Ewangelię i poświadczonym przez chrze-
ścijańskich wyznawców pierwotnego Kościoła.

Cytaty dobrane do rozważań poszczególnych 
tajemnic pogłębiają w nas wiarę i niegasnącą 
nadzieję, która wykracza poza szarość, zobo-
jętnienie i znużenie codziennością, wzbudzają 
miłość, która rozświetla nam drogę wiodącą do 
obranego przez nas celu – zbawienia. Heroicz-
nie za tym światłem podążała bł. Natalia Tuła-
siewicz, przemierzając z Maryją różańcowy szlak 
od Nazaretu – poczęcia – do Jerozolimy – zmar-
twychwstania. Błogosławiona uczyła się w szko-
le Maryi, na czym polega obcowanie z Tym, 
który jest drogą, prawdą i życiem. Dobrze ro-
zumiała to przesłanie, wiedziała, że na drodze 
życia jej i każdego z nas radość nawiedzenia 
Ain Karem i narodzenia w Betlejem przeplata 
się z goryczą i bólem osamotnienia w Ogrój-
cu i na Golgocie. Światłość Jezusowego oblicza 
napotyka ciemność ludzkiego egoizmu i grze-
chu. Pusty grób i radość zmartwychwstania 
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pouczają nas o zwycięstwie dobra nad złem 
i miłości nad nienawiścią.

Żyjąc Ewangelią, kontemplując Jezusa w co-
dziennej Komunii Świętej i przed Najświętszym 
Sakramentem, będąc z Bogiem w wielkiej za-
żyłości, pobierając naukę w szkole Maryi, po-
przez miłość do Boga i bliźniego bł. Natalia 
osiągnęła niebo.



Opracowano na podstawie

• Bł. Natalia Tułasiewicz, Być poetką życia. 
Zapiski z lat 1938-1943, 
Flos Carmeli, Poznań 2020.

• Bł. Natalia Tułasiewicz, O Tryumf dobra. 
Nowenna do bł. Natalii Tułasiewicz, 
Flos Carmeli, Poznań 2015.

• Bł. Natalia Tułasiewicz, Poprzez ziemię ukochałam 
niebo. Fragmenty zapisków 1938-1943, 
Flos Carmeli, Poznań 2015.

• Bł. Natalia Tułasiewicz, Przeciw barbarzyństwu. 
Listy. Dzienniki. Wspomnienia, 
Flos Carmeli, Poznań 2013.
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TAJEMNICE RADOSNE

Tajemnica 1.
ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ 

MARYI PANNIE

Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi wcielenie 
Jezusa Chrystusa i Jej wybranie na Matkę 
Boga. Maryja zgadza się i pokornie nazywa 
siebie służebnicą Pańską, a Syn Boży staje się 
człowiekiem w Jej przeczystym łonie.

Z zapisków bł. Natalii Tułasiewicz:

„Nie oddzielam modlitwy od życia – pragnę, 
aby moja codzienność była ustawiczną, pełną 
żarliwości modlitwą…”.

„Nie mam, nie mogę mieć innego celu w życiu, 
niż miłowanie Boga i wszystkiego, co kocham 
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w Bogu. Chcę być na co dzień apostołką tej mi-
łości, pragnę to apostolstwo realizować każdą 
sekundą dnia”.

Ojcze nasz… 
Zdrowaś Maryjo… (10x) 
Chwała Ojcu…

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, za-
chowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź 
wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczegól-
nie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego 
Miłosierdzia.
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Tajemnica 2.
NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

Po zwiastowaniu Maryja idzie z pośpiechem 
do swej krewnej Elżbiety, aby ogłosić jej ra-
dosną nowinę, a zarazem ofiarować jej swój 
czas i pomoc.

Z zapisków bł. Natalii Tułasiewicz:

„Przekonuję się, jak palącą kwestią jest, aby 
wyjść z ukrycia własnej kapliczki właśnie ku 
światu, aby wypełnić tę przepaść, jaka dzieli 
świętego z klasztoru od człowieka świeckiego… 
Powiedziałabym po prostu: wyjdźmy ze święto-
ścią duszy na ulice”.

„Chcę nieść Chrystusa, który obrał serce moje 
za mieszkanie dla siebie, chcę Go nieść wszyst-
kim ludziom, spotkanym na ulicach, w tram-
waju, w urzędach, w sklepach, w restauracjach, 
kinach, wszędzie!”.
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Ojcze nasz… 
Zdrowaś Maryjo… (10x) 
Chwała Ojcu…

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, za-
chowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź 
wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczegól-
nie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego 
Miłosierdzia.
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Tajemnica 3.
BOŻE NARODZENIE

Najświętsza Maryja Panna w grocie betlejem-
skiej rodzi Jezusa, Syna Bożego, i składa Go na 
sianie w żłóbku. Jezus, choć nieskończenie bo-
gaty, staje się ubogim z miłości ku nam.

Z zapisków bł. Natalii Tułasiewicz:

„Świętość jest najpełniejszą miłością. Więc nie 
tylko chcę, ale muszę być świętą, nowoczesną 
świętą, teocentryczną humanistką. To jest moja 
meta, do której jawnie i odważnie się przyznaję”.

„Wypełniona heroiczną miłością Boga i bliź-
niego nie zabłądzę z wyznaczonej mi przez 
Opatrzność drogi…”.
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Ojcze nasz… 
Zdrowaś Maryjo… (10x) 
Chwała Ojcu…

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, za-
chowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź 
wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczegól-
nie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego 
Miłosierdzia.
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Tajemnica 4.
OFIAROWANIE PANA JEZUSA 

W ŚWIĄTYNI

Maryja wiernie wypełnia literę Bożego prawa. 
W czterdziestym dniu po narodzinach Pana 
Jezusa ofiaruje Go w świątyni jerozolimskiej 
w obecności Symeona, od którego słyszy: 
„A Twoją duszę miecz przeniknie”.

Z zapisków bł. Natalii Tułasiewicz:

„Chcę wysługiwać sobie świętość na ziemi 
codziennym wysiłkiem dnia. Nie oddzielam ży-
cia najbardziej czarnego od ideałów, ku którym 
podążam. Wszystko, praca, rozrywka, sen, przy-
jemność, jedzenie, wszystko bez wyjątku wcią-
gam w mój program doskonalenia się…”

„Bo fizjonomia mojego wnętrza jest taka, że 
nie tylko sama chcę być świętą, ale pragnę świę-
tości dla tysięcy, tysięcy dusz: dla moich naj-
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bliższych, wraz z umiłowanym człowiekiem, 
którego opuściłam, dla przyjaciół, znajomych, 
życzliwych, miłych, oddanych mi, więcej, dla 
nierozumiejących mnie, zwalczających mnie, 
dla przeciwników i wrogów moich osobistych, 
w całym pojęciu tego słowa”.

Ojcze nasz… 
Zdrowaś Maryjo… (10x) 
Chwała Ojcu…

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, za-
chowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź 
wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczegól-
nie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego 
Miłosierdzia.
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Tajemnica 5.
ZNALEZIENIE PANA JEZUSA 

W ŚWIĄTYNI

Pan Jezus, mając lat dwanaście, udaje się do 
świątyni i pozostaje tam między uczonymi. 
Po trzech dniach troskliwego szukania rodzice 
odnajdują Go. Maryja wypowiada znamienne 
słowa: „Synu, czemuś nam to uczynił?”.

Z zapisków bł. Natalii Tułasiewicz:

„Mam tego rodzaju temperament życiowy, 
że powiadam sobie zawsze: wszystko albo nic! 
Jestem gwałtownikiem zdobywającym niebo dla 
siebie i dla drugich. Nie spocznę nigdy. Duch 
nie zna zmęczenia. Współpracować z Bogiem 
przez całą wieczność dla Jezusa chwały, to do-
piero rozkosz nad rozkosze…”

„Nie znaczy to, aby ta droga wydała mi się 
usłaną różami, o nie! To jest droga cierpienia, 
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