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TAJEMNICE RADOSNE 

 

1. Zwiastowanie NMP 

Maryja się wystraszyła, kiedy przyszedł Anioł Gabriel poprosić ją, żeby została mamą Pana 

Jezusa. Nie rozumiała tego, nie wiedziała, jak to będzie, ale zaufała Panu Bogu. 

Kiedy urodziła się Paulina, w jej kraju, we Francji, prześladowano księży. Musieli się 

ukrywać, żeby ratować życie. Jeden z nich poprosił o schronienie w domu państwa Jaricot.   

Tata Pauliny bał się, że udzielenie pomocy księdzu może być niebezpieczne dla jego rodziny, 

ale zaufał Panu Bogu. Pomógł mu i to właśnie on ochrzcił małą Paulinkę.  

Panie Jezu, daj nam siły, byśmy ufać potrafili, 

nawet wtedy, gdy jest trudno, byśmy w Ciebie nie wątpili.  

  

2. Nawiedzenie świętej Elżbiety 

Maryja pobiegła do swojej kuzynki Elżbiety podzielić się z nią radością, że jest mamą Pana 

Jezusa i pomóc Elżbiecie, która też spodziewała się dziecka. Maryja była dla Elżbiety „Bożą 

posłanniczką” i wsparciem w codziennych obowiązkach. 

Kiedy Paulinka miała 10 lat, pojechała do szkoły z internatem. Na początku nie było to dla 

niej łatwe, ale później była wsparciem i pomocą w różnych obowiązkach dla swoich 

koleżanek.  

Panie Jezu, radość innych serca nasze niech buduje, 

chęci służby i pomocy niech nam nigdy nie brakuje. 

 

3. Narodzenie Pana Jezusa 

W dniu narodzin Pana Jezusa w Betlejem aniołowie ogłaszali całej ziemi pokój. Zapewnili, że 

Boża obecność przynosi ludziom pokój i radość. 

W przeddzień Pierwszej Komunii Świętej Paulinka miała dużo wątpliwości, czy może i 

powinna przyjąć Pana Jezusa. Na szczęście spowiednik uspokoił ją, że jest przygotowana i 

godna tego wydarzenia. W dniu Komunii, kiedy Jezus zamieszkał w jej sercu, Paulinkę 

wypełniły pokój i radość. 

Panie Jezu, pomóż, byśmy pokój wszędzie przynosili. 

By nie było gniewu, złości, byśmy innych nie krzywdzili. 

 

4. Ofiarowanie Pana Jezusa 

Maryja z Józefem zanieśli małego Pana Jezusa do świątyni w Jerozolimie, żeby ofiarować Go 

Bogu, to znaczy zawierzyć Jego życie w ręce Ojca.  

Kiedy Paulinka miała 17 lat, po rekolekcjach parafialnych postanowiła, że od tej pory chce 

podobać się tylko Panu Bogu i Jemu zawierzyła całe swoje życie.  

Panie Jezu, chcemy zawsze tylko Tobie się podobać. 

Każdy dzień i każdą chwilę chcemy Tobie ofiarować. 

 

5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni 

Maryja i Józef szukali Pana Jezusa przez trzy dni, aż wreszcie znaleźli Go w świątyni. 

Powiedział im wtedy, że chciał być w domu swojego Ojca.  

Paulinka bardzo lubiła chodzić do kościoła. Kiedy jeden z kolegów jej młodości powiedział, 

że nudzi mu się w kościele i woli pomodlić się w domu, Paulinka wytłumaczyła mu, że chociaż 



modlitwa w domu jest ważna, to nigdy jednak to nie jest to samo. W kościele można spotkać 

Pana Jezusa żywego i prawdziwego, obecnego w tabernakulum.  

Panie Jezu, daj nam chęci, aby chodzić od kościoła, 

by spotykać się tam z Tobą i przed Tobą chylić czoła. 

 

TAJEMNICE ŚWIATŁA 

 

1. Chrzest Jezusa w Jordanie 

W czasie chrztu Pana Jezusa w rzece Jordan Pan Bóg potwierdził, że Jezus to „Jego Syn 

Umiłowany”, którego posłał na świat. W każdym sakramencie chrztu świętego Pan Bóg 

potwierdza swoją miłość i wybranie wobec tego, kto przyjmuje ten sakrament. Jest to również 

moment, kiedy zostajemy oficjalnie włączeni do wspólnoty Kościoła. 

Wspólnota Kościoła była dla Pauliny bardzo ważna. Mówiła, że nic nie można robić bez 

zgody księdza proboszcza lub bez zgody papieża. Sama miała możliwość dwa razy w życiu 

spotkać się z Ojcem Świętym i były to dla niej niezwykle ważne spotkania.   

Panie Jezu, Ty nam dałeś łaskę chrztu, wiary i Ducha,  

niech nauczania papieża każdy z nas dziś wiernie słucha. 

  

2. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie 

Na weselu w Kanie Pan Jezus dokonał pierwszego cudu w swoim życiu. Na prośbę Maryi 

przemienił wodę w wino, bo młoda para bardzo tego potrzebowała.  

Paulina chodziła do kobiet pracujących w fabryce będącej własnością jej rodziny. Pomagała 

im w pracy, zanosiła jedzenie, ubrania… Starała się im zapewnić to, czego im brakowało. 

Panie Jezu, daj nam widzieć, gdy ktoś czegoś potrzebuje. 

Niech podczas pomocy drugiemu nasze serce się raduje. 

   

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 

Pan Jezus spotykał się z ludźmi i wszystkim mówił o Bożej miłości, nauczał o Królestwie 

Bożym.   

Paulina pragnęła, żeby jak najwięcej ludzi dowiedziało się, jak bardzo Pan Bóg ich kocha. 

Zaczęła od tych, którzy byli najbliżej niej. Odwiedzając kobiety pracujące w fabryce należącej 

do jej rodziny, opowiadała im historie z Pisma Świętego, uczyła je modlitwy i  katechizmu. 

Panie Jezu, daj nam łaskę, byśmy o Tobie świadczyli, 

w naszej szkole i rodzinie innym o Tobie mówili. 

 

4. Przemienienie Jezusa na Górze Tabor 

Na górze Tabor Pan Jezus pokazał, kim jest naprawdę. W czasie przemienienia obecni tam 

apostołowie mogli zobaczyć Jego bóstwo. Dzięki łasce Bożej nasze serca też mogą zostać 

przemienione na lepsze.  

Fileasz, brat Pauliny, długo wyśmiewał się z jej ukochania Pana Jezusa i modlitwy, z chęci 

pomagania innym. Paulina dużo się modliła, żeby Pan Jezus dał mu łaskę nawrócenia i 

przemiany. I pewnego dnia Fileasz też pokochał Pana Boga. I to tak mocno, że wstąpił do 

seminarium, żeby przygotować się do posługi kapłańskiej na misjach.  

Panie Jezu, spraw, abyśmy zamiast kogoś krytykować, 

potrafili w tej intencji swe modlitwy ofiarować. 

 

5. Ustanowienie Eucharystii 



Pan Jezus na Ostatniej Wieczerzy pozostawił nam samego siebie w Eucharystii. Wiedział, że 

będziemy potrzebować Jego namacalnej obecności i dlatego od tamtej pory przychodzi do nas 

pod postacią chleba i wina w każdej Mszy Świętej. 

Paulina bardzo lubiła się modlić przed Najświętszym Sakramentem. Codziennie starała się 

być na Mszy Świętej. Mówiła, że „Eucharystia to NIESKOŃCZONA MIŁOŚĆ”. 

Panie Jezu, daj nam łaskę, by Mszę Świętą umiłować, 

Twoją nieskończoną miłość całym sercem wciąż przyjmować. 

 

 

TAJEMNICE BOLESNE 

 

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu  

Przed swoją męką Pan Jezus modlił się w Ogrodzie Oliwnym. Otaczała Go ciemność nocy, a 

w sercu było wiele lęku i cierpienia. Chrystus modlił się wtedy, gorąco prosząc Ojca o siły i 

wytrwałość. 

Kiedy Paulina była młodą kobietą, pewnego dnia niedaleko jej domu wybuchły zamieszki. 

Słychać było strzały i wybuchy. Pomimo lęku o życie swoje i innych osób, które z nią 

mieszkały, uciekając, pierwszą rzeczą, którą Paulina zabrała, było tabernakulum z 

Najświętszym Sakramentem z domowej kaplicy. Przez cały czas, kiedy ukrywała się w 

schronie, Paulina modliła się gorąco o pokój dla Francji i dla świata.   

Panie Jezu, kiedy czegoś bardzo mocno się boimy, 

pomóż, byśmy ani chwili w Twoją miłość nie zwątpili. 

 

2. Biczowanie Pana Jezusa 

Pan Jezus nie zrobił nic złego i nie zasłużył na karę, a jednak został skazany na ubiczowanie. 

Nie wyrywał się ani się nie buntował. Przyjął je w milczeniu. 

To Paulina Jaricot była pomysłodawczynią Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca. 

To ona wymyśliła ich organizację i sposób działania. Ona była ich założycielką. Znaleźli się 

jednak ludzie, którzy chcieli sobie przypisać te zasługi. Przejęli pomysł i notatki Pauliny, a jej 

nawet nie zaprosili na oficjalne zebranie, na którym zostały podpisane pierwsze dokumenty 

tych dzieł. Paulina cierpiała w samotności i z ufnością czekała, że On sam to wszystko 

wyjaśni.  

Panie Jezu, kiedy będę nieuczciwie traktowany, 

daj mi łaskę, bym przez Ciebie czuł się mocno ukochany. 

 

3. Ukoronowanie Pana Jezusa cierniem  

Pan Jezus został pobity, spoliczkowany i opluty. Żołnierze Piłata śmiali się z Niego, że jest 

królem. A przecież naprawdę nim był. Jednak nie odpowiedział agresją na zachowanie 

prześladowców. Nie potraktował ich tak, jak oni Jego.  

Pod koniec życia Paulina z powodu oszustw i kłamstw współpracowników, którym ufała i 

powierzyła swój majątek, popadła w ogromne długi. Straciła wszystko i dołączyła do grona 

ubogich w Lyonie. Nie złościła się na Pana Boga z tego powodu. Mówiła, że jest szczęśliwa, 

bo szczęście to nie bogactwo i brak cierpienia, ale miłość do Boga i wiara w to, że On sam 

wynagrodzi wszystkie trudności. 

Panie Jezu, gdy ktoś kłamie, oszukuje i zazdrości, 

daj, by moje serce było pełne wiary, cierpliwości.  

   



4. Pan Jezus niesie krzyż 

Pan Jezus wziął na siebie krzyż grzechów i cierpienia całego świata. Chociaż upadał po 

drodze, to podnosił się i szedł dalej. Spotkał też na Drodze Krzyżowej Szymona i Weronikę, 

którzy Mu pomogli. 

W najtrudniejszych chwilach życia Paulina też miała obok siebie ludzi, którzy ją wspierali. 

Jednym z nich był ks. Jan Maria Vianney, dzisiaj znany jako święty proboszcz Ars. Znał 

Paulinę i wspierał ją w duchowej drodze. Powiedział o niej, że to kobieta wielkiego hartu 

ducha, która odważnie naśladowała w życiu Chrystusa niosącego krzyż. 

Panie Jezu, dziś dziękuję Ci za ludzi, którzy często mnie wspierają, 

w trudnych chwilach i kłopotach zawsze mądrze pomagają. 

 

5. Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu 

Pan Jezus na Krzyżu oddał życie za każdego człowieka, żebyśmy mogli być zbawieni i mogli 

cieszyć się bliskością Pana Boga. Umarł za nas, żebyśmy my nie musieli umierać na wieki. 

Kiedy Paulina była młodą dziewczyną, poważnie zachorowała. W tym samym czasie 

zachorowała też jej mama. Mama modliła się, żeby to ją Pan Bóg zabrał, a uratował jej 

córkę. Ofiarowała za nią swoje cierpienia i oddała za nią życie. Paulina wyzdrowiała i 

przeżyła później jeszcze prawie 50 lat. 

Panie Jezu, daj pamiętać, że zbawiłeś nas przez Krzyż, 

niech cierpienie i ofiary zawsze nas prowadzą wzwyż!  

 

 

TAJEMNICE CHWALEBNE 

 

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa 

W Wielki Piątek wydawało się, że Pan Jezus przegrał. Że wszystko skończone. Że śmierć 

zwyciężyła. To oczywiście nie była prawda i cały świat przekonał się o tym w poranek 

zmartwychwstania. Pan Jezus zmartwychwstał, zwyciężył i żyje.  

Fileasz, brat Pauliny, który był jej bardzo bliski, zmarł młodo i nie udało mu się wyjechać na 

misje, do których się przygotowywał i o których razem z Pauliną tak bardzo marzyli. Paulinę 

bardzo bolała śmierć brata, ale jednocześnie wierzyła mocno, że jej brat jest w niebie i 

stamtąd pomaga jej prowadzić dzieła pomocy misjom. 

Panie Jezu, daj pamiętać, że to Ty śmierć zwyciężyłeś,  

że nas zło już nie pokona, bo Ty tak postanowiłeś. 

  

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa 

Czterdzieści dni po zmartwychwstaniu, zanim Pan Jezus wstąpił do nieba, posłał swoich 

uczniów na cały świat, żeby kontynuowali Jego misję. Od tej chwili cały Kościół stał się 

misyjny, a wszyscy ochrzczeni mają za zadanie wypełniać polecenie Chrystusa, żeby być 

Jego świadkami, być misjonarzami.  

Paulina ogromnie pragnęła być misjonarką. Bardzo leżało jej na sercu to, żeby każda osoba 

na świecie mogła usłyszeć o Panu Jezusie i Go pokochać. Dlatego założyła Dzieło 

Rozkrzewiania Wiary, które miało wpierać misje swoją modlitwą i ofiarą. Dzisiaj to Dzieło 

jest papieskie i działa w 120 krajach świata.   

Panie Jezu, daj nam serca pełne misyjnego ducha, 

niechaj Twojego posłania cały Kościół dzisiaj słucha.  

 



3. Zesłanie Ducha Świętego 

Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu apostołowie zostali umocnieni Duchem Świętym, 

który dodał im odwagi do wyznawania wiary w Chrystusa. Taką samą moc i dary 

otrzymujemy w sakramencie bierzmowania. 

Przed swoim bierzmowaniem Paulina miała w sercu dużo rozterek. Mówiła, że toczyła się w 

niej walka między dobrem i złem. Jednak w chwili odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych 

szczerze wyrzekła się zła i wszystkiego, co do niego prowadzi, a chwilę później w sakramencie 

bierzmowania zyskała pewność Bożej mocy. Ta moc nie opuściła jej do końca życia, nawet w 

najtrudniejszych chwilach.  

Panie Jezu, czasem trudno wybrać dobro i go bronić, 

niech Duch Święty nam pomoże Twoją mocą się ochronić.      

  

4. Wniebowzięcie NMP 

Maryja została wzięta do nieba. Jej życie było tak doskonałe i bliskie Pana Boga, że po 

śmierci nic nie stanęło jej na przeszkodzie do bram nieba. 

Paulina też jest w niebie i od 22 maja 2022 roku mamy tego oficjalne potwierdzenie. Została 

publicznie ogłoszona błogosławioną. Od tej pory możemy modlić się przez jej 

wstawiennictwo, a ona wyprasza nam u Pana Boga wiele łask.  

Panie Jezu, daj pamiętać, że przyjaciół mamy w niebie, 

niech ich wzór i wstawiennictwo zaprowadzą nas do Ciebie. 

  

5. Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi 

Maryja została ogłoszona Królową nieba i ziemi. Najpiękniejszą koroną Maryi jest modlitwa 

różańcowa. To najwspanialszy podarunek, jaki możemy zrobić naszej Mamie i Królowej. 

Paulina niezwykle kochała Matkę Bożą, a modlitwa różańcowa była jej bardzo bliska. 

Pragnęła, żeby jak najwięcej osób tak się modliło. Dlatego założyła Żywy Różaniec. 

Gromadziła kobiety najpierw w dziesiątki, później w setki i tysiące, prosząc, by codziennie 

rozważały jedną tajemnicę Różańca. Dzięki niej powstało dzieło, które gromadzi dzisiaj 

miliony osób na całym świecie i tworzy wielką i ogólnoświatową koronę Maryi.  

Panie Jezu, Ty z Maryją rozmawiałeś zawsze, wszędzie, 

niech modlitwa różańcowa przez wszystkich kochana będzie.  

 


