
RÓŻANIEC DO GRANIC 
Rozważania różańcowe dla grup dziecięcych 
 
W Fatimie oraz w Gietrzwałdzie Matka Najświętsza zwróciła się do dzieci. Przez nie 

przekazała orędzie dla wszystkich. Czy dziś może nastąpić rozwój modlitwy różańcowej bez 

udziału dzieci? Czy Maryja nie chce przez nas przemówić do najmłodszych, by ich zaprosić 

do podjęcia tych dzieł, które podjęły św. Franciszek i św. Hiacynta? Powinniśmy uczynić 

wszystko, co możliwe, aby do dzieci dotarło wezwanie niebieskiej Matki.  

„Różaniec do Granic” może wzmocnić wszystkie działania, jakie dotychczas 

podejmowali rodzice i katecheci. Może również zainspirować tych, którzy dotychczas nie 

doceniali znaczenia dziecięcej modlitwy. Jezus upomniał Apostołów, gdy nie dopuszczali do 

Niego dzieci: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich 

bowiem należy królestwo Boże” (Mk 10,14). Z Maryją prowadzimy dzieci do Jezusa. 

Jeżeli w wybranych „kościołach stacyjnych” lub w parafii będą się gromadzić również 

grupy dziecięce, warto posłużyć się poniższymi rozważaniami. Zachowują one tematykę, 

która jest przeznaczona dla dorosłych, ale przekazują te myśli prostszym językiem, 

dostosowanym do dzieci. Każde rozważanie kończy się aklamacją. Zaleca się, aby po 

wypowiedzeniu tej aklamacji przez osobę czytającą rozważanie, dzieci ją powtórzyły.  

WPROWADZENIE 

 Dziś razem z wieloma osobami w Polsce gromadzimy się w tym miejscu, aby wspólnie 

modlić się na różańcu i powierzać Matce Bożej nasze intencje. To właśnie trójce dzieci – 

Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji, 100 lat temu w Fatimie, ukazała się Maryja prosząc o 

modlitwę różańcową, pokutę za grzeszników oraz nawrócenie. Chcemy spełniać prośby 

naszej dobrej, czułej i kochającej Matki.  

Najpierw dziękujemy Jej za dotychczasową pomoc i opiekę, że była zawsze przy nas w 

trudnych chwilach. Prosimy, aby dalej nas wspierała, aby była blisko naszych rodziców, 

rodzeństwa i innych członków naszych rodzin. Prosimy także za nasze koleżanki i kolegów ze 

szkoły, za naszych sąsiadów i osoby które codziennie spotykamy. Prosimy o pokój na 

świecie, aby nie było wojen i aby ludzie pomagali sobie wzajemnie w chorobach i 

trudnościach. Chcemy również, z pomocą rodziców, podjąć postanowienie codziennego 

odmawiania cząstki różańca, aby spełnić prośbę Matki Bożej. 

TAJEMNICE RADOSNE 

Tajemnica 1 - Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 

W znanej piosence śpiewamy „Bądź pozdrowiona łaski pełna, Maryjo Matko ma”. 

Anioł przy zwiastowaniu nazwał Maryję pełną łaski czyli pełną darów Pana Boga. Ta Jej 

wyjątkowość sprawiła, że mogła założyć najpiękniejszą na świecie rodzinę, w której urodził 

się Pan Jezus. Prośmy słowami refrenu wspomnianej piosenki o świętość dla naszych rodzin: 

„Matko ja wielbię Cię, Matko ja kocham Cię. O Matko spójrz, pobłogosław wszystkie dzieci 

Twe”. 

Tajemnica 2 - Nawiedzenie św. Elżbiety 

Maryja dowiedziała się że będzie Matką Boga. Otrzymaną od Anioła radością szybko 

poszła podzielić się ze swoją krewną Elżbietą. W drugiej zwrotce piosenki śpiewamy "Dziś 

do Ciebie przychodzimy, Ty witasz dzieci swe. Biednym, smutnym, zrozpaczonym, Ty dajesz 



łaski swe". Dzisiaj my przychodzimy do Maryi prosząc o radość i szczęście w naszych 

rodzinach słowami: „Matko ja wielbię Cię, Matko ja kocham Cię. O Matko spójrz, 

pobłogosław wszystkie dzieci Twe”. 

Tajemnica 3 - Narodzenie Pana Jezusa 

Maryja w ubogiej stajence w Betlejem urodziła naszego Zbawiciela. Był przy Niej 

święty Józef. Położyli małego Jezuska w żłóbku. Na pewno nie do końca rozumieli dlaczego 

ich zapowiadane wyjątkowe Dziecko urodziło się w tak skromnych warunkach. Mimo że 

musieli żyć tak biednie było w ich rodzinie wiele miłości. Prośmy Matkę Bożą by i w naszych 

rodzinach było dużo miłości, wyrozumiałości i pokoju słowami: „Matko ja wielbię Cię, 

Matko ja kocham Cię. O Matko spójrz, pobłogosław wszystkie dzieci Twe”. 

Tajemnica 4 - Ofiarowanie Pana Jezusa 

Maryja i Józef zanoszą małego Jezusa do świątyni, aby zaraz po narodzeniu powierzyć 

Go Bogu Ojcu. To bardzo ważne, aby nasze sprawy powierzać Bogu. Uczył nas tego papież 

rodziny, święty Jan Paweł II. W tej tajemnicy przez ręce Matki Bożej ofiarujmy Bogu 

naszych rodziców, rodzeństwo oraz dziadków słowami: „Matko ja wielbię Cię, Matko ja 

kocham Cię. O Matko spójrz, pobłogosław wszystkie dzieci Twe”. 

Tajemnica 5 - Znalezienie Pana Jezusa 

Pan Jezus gdy miał 12 lat poszedł razem z Maryją i Józefem do Jerozolimy na bardzo 

ważne święto. Gdy uroczystość się skończyła i pielgrzymi wracali do domów, Jezus został 

dłużej w świątyni aby słuchać i rozmawiać o Bogu. Początkowo Jego rodzice nie zauważyli 

tego i aż 3 dni musieli Go szukać. Prośmy naszą Matkę aby w naszych rodzinach nigdy nie 

zabrakło modlitwy: „Matko ja wielbię Cię, Matko ja kocham Cię. O Matko spójrz, 

pobłogosław wszystkie dzieci Twe”. 
 

TAJEMNICE ŚWIATŁA 

Tajemnica 1 – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 

Chrzest gładzi grzechy i czyni nas dziećmi Bożymi. Przypominając sobie o tym dzisiaj 

cieszymy się i dziękujemy Mu że jesteśmy Jego dziećmi. Dziękujemy Panu Jezusowi, że 

przyjął chrzest w rzece Jordan i że zgładził na krzyżu nasze grzechy. Chcemy, aby nasza Boża 

rodzina się powiększała, aby jak najwięcej ludzi poznało Pana Jezusa i żyło w pokoju dlatego 

wołamy: „Przyjdź Królestwo Twoje!” 

Tajemnica 2 - Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie 

Podczas ziemskiego życia Pan Jezus uczynił wiele cudów. Najczęściej chyba uzdrawiał. 

Zaczął jednak inaczej – przemienił wodę w wino na weselu. W ten sposób pokazał swoją 

boską moc i apostołowie uwierzyli w Niego. Ten cud pomógł uczniom także w przyszłości. 

W Wieczerniku uwierzyli, że Jezus przemienia chleb i wino w Swoje Ciało i Krew. Bóg 

pragnie zaspokajać nasz głód cielesny i duchowy, wołajmy więc z wdzięcznością i 

oczekiwaniem: „Przyjdź Królestwo Twoje!” 

Tajemnica 3 - Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 

Pan Jezus przez trzy lata swojego ziemskiego życia chodził do miast i wiosek głosząc 

dobrą nowinę. Uzdrawiał chorych, wyrzucał złe duchy, odpuszczał grzechy. Wzywał też do 



nawrócenia. Nawrócić się to uwierzyć w Bożą miłość i kochać innych. Zbawiciel także dzisiaj 

jest obecny wśród nas. Chcemy żeby był naszym Królem i zaprowadzał pokój w naszej 

Ojczyźnie, w naszych rodzinach i w całym świecie dlatego wołamy: „Przyjdź Królestwo 

Twoje!” 

Tajemnica 4 - Przemienienie na Górze Tabor 

Pan Jezus kochał swoich uczniów. Chciał ich umocnić na trudne chwile w ich życiu. 

Trzech z nich – Piotra, Jana i Jakuba zabrał na górę zwaną Tabor. Tam przeżyli coś 

wyjątkowego. Zobaczyli, że Jezus się przemienia. Jego szaty stają się białe, a od Niego 

promieniuje światło.  Słyszą też głos Boga Ojca, który mówi, że bardzo kocha Syna. My też 

jesteśmy dziećmi Boga i kocha On także nas, dlatego chcemy wołać: „Przyjdź Królestwo 

Twoje!” 

Tajemnica 5 - Ustanowienie Eucharystii 

Pierwszą Mszę Świętą odprawił Pan Jezus dla apostołów w Wieczerniku. Było to 

niedługo przed Jego śmiercią. W ten sposób został z wszystkimi ludźmi pod postaciami 

chleba i wina. Codziennie możemy karmić się Nim w kościołach. Szczególnie w niedzielę – 

dzień Jego zmartwychwstania – uroczyście przeżywamy z naszymi bliskimi Mszę Świętą. Do 

kościoła przychodzimy jako wspólnota, rodzina Boża. Chcemy aby wszyscy ludzie to 

zrozumieli i żyli w pokoju na całym świecie, dlatego wołamy do Boga: „Przyjdź Królestwo 

Twoje!” 

TAJEMNICE BOLESNE 

Tajemnica 1 - Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu 

Jest taka pieśń wielkopostna o tytule "Nocą ogród oliwny". Śpiewamy w niej o wielkim 

bólu, jaki przeżywa Pan Jezus w nocy przed swoją męką. Choć są tam uczniowie, nie modlą 

się wspólnie z Nim, ponieważ zasnęli. W tej tajemnicy prośmy Pana Jezusa za chorych, 

samotnych oraz osoby starsze o siłę w trudnościach, a dla nas o wrażliwe serca na ich 

cierpienie: „Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!” 

Tajemnica 2 - Biczowanie Pana Jezusa 

Przed śmiercią Pan Jezus zniósł wiele bólu zadanego przez ludzi. Jedną z tortur było 

biczowanie. Tak jak Jego Ciało zostało zranione przez uderzenia bata, tak też Jego Serce jest 

ranione przez nasze grzechy. On milczał, gdy był torturowany. Nie przeklinał, nie krzyczał, 

nie płakał. Prośmy Pana Jezusa, aby nauczył nas odważnie znosić spotykające nas trudności i 

przebaczać, tym którzy nas ranią: „Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad 

nami!” 

Tajemnica 3 - Cierniem ukoronowanie 

Pan Jezus wcale ładnie nie wyglądał gdy został ukoronowany przez żołnierzy. Jego 

korona była upleciona z ciernia. W ręce zamiast berła trzymał trzcinę. Choć był królem, stał 

się podobnym do skazańca, włóczęgi albo żebraka. Panie Jezu, prosimy Cię, naucz nas w 

każdym człowieku, szczególnie tym najuboższym i poranionym, widzieć Ciebie i na miarę 

naszych możliwości mu pomagać: „Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad 

nami!” 



Tajemnica 4 - Dźwiganie krzyża 

Belki krzyża były bardzo ciężkie i nie łatwo było je zanieś na szczyt Golgoty. Trudniej 

jednak Panu Jezusowi  znosić nasze grzechy. One bardziej Go ranią. Bierze je jednak chętnie 

na swoje ramiona. Bierze też nasze choroby i słabości. Czyni to z miłości do nas, byśmy nie 

pozostali sami w cierpieniu. Prosimy Cię, Panie Jezu, zaopiekuj się szczególnie tymi, którzy 

cierpią z powodu niesprawiedliwości, wojen na świecie oraz głodu. Prosimy przebacz tym, 

którzy grzeszą: „Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!” 

Tajemnica 5 - Śmierć Pana Jezusa na krzyżu 

Pan Jezus umarł na krzyżu. Z pozoru wygląda to na przegraną, lecz my wierzymy, że 

właśnie tam dokonało się prawdziwe zwycięstwo. Dzięki Jego śmierci, możemy nazywać się 

dziećmi Bożymi. Wyznajemy więc dzisiaj, że Jezus jest naszym jedynym Panem i z Nim 

chcemy przeżyć nasze życie. Prosimy Cię, Panie Jezu, abyś obdarzył zmarłych, szczególnie z 

naszych rodzin, życiem wiecznym: „Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad 

nami!” 
 

TAJEMNICE CHWALEBNE 

Tajemnica 1 - Zmartwychwstanie Pana Jezusa 

Trzy dni po śmierci Pan Jezus powstał z martwych. Jest nieśmiertelnym Bogiem, więc 

miał moc pokonać śmierć. Zbawiciel nas kocha, dlatego dzieli się z nami swoim życiem, 

szczególnie w sakramentach świętych. Daje nam także swoją Matkę. Dzisiaj chcemy Mu 

szczególnie za to podziękować. Ona, nasza Matka, uczy modlitwy różańcowej i przybliża do 

Jezusa. Obiecujemy, że razem z Nią będziemy często modlić się na różańcu i wołać: „Matko 

Boża Różańcowa, pomóż nam modlić się na różańcu”. 

Tajemnica 2 - Wniebowstąpienie Pana Jezusa 

Pan Jezus jest już w niebie. Jednak Jego miłość i moc sprawia, że wciąż jest z nami 

także na ziemi. Możemy Go spotkać szczególnie w modlitwie, w kościele podczas Mszy albo 

spowiedzi oraz w drugim człowieku. Również, kiedy modlimy się na różańcu On cieszy się i 

wraz ze swoją Matką jest przy nas. Dlatego chcemy jak najczęściej modlić się tą modlitwą. 

Prosimy Maryję o pomoc, aby się nie zniechęcać w naszym postanowieniu: „Matko Boża 

Różańcowa, pomóż nam modlić się na różańcu”. 

Tajemnica 3 - Zesłanie Ducha Świętego 

Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Pan Jezus daje uczniom kolejny wielki dar. 

Kiedy modlą się wraz z Maryją w Wieczerniku, otrzymują Ducha Świętego. Dzięki Niemu 

możemy się pięknie modlić, także na różańcu. Maryja, gdy objawiła się dzieciom w Fatimie, 

przedstawiła się jako „Matka Boża Różańcowa”. Prośmy, razem z Maryją, o Ducha Świętego, 

abyśmy potrafili modlić się tak jak Ona: „Matko Boża Różańcowa, pomóż nam modlić się na 

różańcu”. 

Tajemnica 4 - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

Matka Najświętsza nigdy nie popełniła żadnego grzechu. Jej Serce było piękne i czyste. 

Gdy zakończyła ziemskie życie, Pan Jezus wziął Ją do nieba. Dzieci w Fatimie, gdy objawiła 

im się Matka Boża, były zachwycone Jej cudownym wyglądem. Maryja przyszła, aby 

przypomnieć, że piękne Boże Światło mieszka w każdym człowieku, także w nas. Chcemy, w tej 



tajemnicy, prosić Ją o siłę, abyśmy nie grzeszyli, zawsze byli piękni dla Boga i chętnie się 

modlili. „Matko Boża Różańcowa, pomóż nam modlić się na różańcu”. 

Tajemnica 5 - Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny 

Bóg, który jest najlepszym Ojcem, chce dawać ludziom wszystkie dary, jakich 

potrzebują. On wybrał Maryję na Królową nieba i ziemi. Jej powierzył rozdawanie 

wszystkich skarbów. Ona czyni to z wielką miłością i hojnością. Pomaga nam zawsze, gdy 

tego potrzebujemy. Niektórzy ludzie nie rozumieją Jej dobra, nie dziękują za otrzymane od 

Niej dary. To rani Jej Serce. Dlatego my chcemy pocieszać naszą Matkę i często odmawiać 

różaniec: „Matko Boża Różańcowa, pomóż nam modlić się na różańcu”. 
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