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Można stwierdzić, że modlitwa różańcowa, bierze swój 
początek w momencie Zwiastowania pokornej Dziewicy Maryi w 
Nazarecie. Jej słowo „tak”,  było zaplanowane w Boskich planach 
historii zbawienia całego świata i naszego zbawienia. Historia 
różańca sięga czasów starożytnego chrześcijaństwa. Jej początki 
zaczęły się w klasztorach egipskich. Tu od niepamiętnych czasów 
odmawiano sto pięćdziesiąt psalmów Dawidowych. Mnichom, a także 
ludowi, który nawiedzał klasztory, trudno było nauczyć się na 
pamięć każdego z nich. W związku z tym około r. 850 pewien mnich 
pochodzący z Irlandii wpadł na pomysł, aby odmawiano zamiast nich 
sto pięćdziesiąt razy Ojcze nasz. Wierni i mnisi skorzystali z rady 
irlandzkiego kapłana i zaczęli odliczać powtórzenia Modlitwy 
Pańskiej na różne sposoby. Niektórzy posługiwali się stu 
pięćdziesięcioma kamyczkami, niektórzy zamiast nich używali 
sznurków lub węzełków. Od  wieku XI zaczął się rozpowszechniać 
zwyczaj odmawiania przy pomocy tej metody określonej  ilości 
„Ojcze nasz”, a od wieku XIII także „Zdrowaś Maryjo”. Modlitwie 
tej miało towarzyszyć rozmyślanie nad tajemnicami z życia Jezusa 
i Maryi – od Zwiastowania aż do Sądu Ostatecznego. Dzisiejszą 
formę odmawiania różańca zawdzięcza się powszechnie św. 
Dominikowi. Jednak to, błogosławiony Alain de la Roche, żyjący w 
latach 1428 – 1475 nadał mu głębszy nurt w życiu religijnym 
wiernych a szczególnie analfabetów. W zakonach zastępował on 
wówczas u braci zakonnych laików modlitwę chórową, a wśród 
prostego ludu – książeczkę do nabożeństwa. Dzięki rozmyślaniu, 
jakie  towarzyszyło tej pięknej modlitwie, stała się ona również 
szkołą najważniejszych prawd wiary głoszonych przez Kościół 
powszechny. Święty Pius V, był pierwszym papieżem propagującym 
różaniec święty. W 1569 r. spisał owoce zebrane przez św. 
Dominika dzięki tej modlitwie a sam zachęcał wiernych, do 
codziennego jej odmawiania. Leon XIII ze swoimi dwunastoma 



encyklikami poświęconymi różańcowi był kolejnym papieżem 
różańcowym. Od końca  XV wieku,  do dnia dzisiejszego powstało 
około dwieście dokumentów papieskich poświęconych tej szczególnej 
modlitwy. 

 
  

          
 

          
 
 Począwszy od papieża Leona XIII modlitwa różańcowa stała 
się najpopularniejszym i najbardziej ukochanym  przez  Lud Boży 
wyrazem nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. Papież ten 
głosił, że nie ma lepszej modlitwy niż różaniec. Jeden z jego 
następców, Pius XII nazwał go „streszczeniem całej Ewangelii”. 
Nasz rodak na tronie Piotrowym – święty Jan Paweł II w roku 
2002, mocą swego urzędu do trzech części różańca dołączył 



czwartą – światła. W niej ukazane są istotne wydarzenia z życia 
Jezusa, obejmujący  okres Jego publicznej działalności. Kościół 
katolicki rozważa te tajemnice w każdy czwartek. 

  
        

          
 
 

 
 

Jan Paweł II był człowiekiem Różańca, a cały jego pontyfikat 
był nim przepełniony od samego dzieciństwa aż do prawie samej 



śmierci. Wypowiedzi papieża z Polski, nieustannie kierowały naszą 
uwagę ku modlitwie różańcowej, a każda jego podróż apostolska 
miała zawsze choć jeden silny akcent związany z 
Różańcem. Przytoczmy kilka cytatów tego wybitnego papieża na 
temat tej wyjątkowej i miłej Maryi – Matki Bożej - modlitwie. 
"Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! 
Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy 
po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła 
i od swej kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: "Zdrowaś Maryja" dusza 
uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia (Tajemnice) z życia Jezusa 
Chrystusa… Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca 
zachęcam wszystkich do jej odmawiania."  

"Powtarzając dobrze znane i drogie sercu modlitwy: Ojcze nasz, 
Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu człowiek skupia się na rozważaniu 
tajemnic zbawienia i przedstawia Bogu za wstawiennictwem Maryi, 
potrzeby własne i całej ludzkości, prosząc Chrystusa o siły, by 
mógł bardziej konsekwentnie i wielkodusznie żyć Ewangelią. Kiedyś 
powszechny był zwyczaj codziennego odmawiania Różańca w 
rodzinie. Jak dobroczynne owoce przyniosłaby ta praktyka także 
dzisiaj”.  

W kilku objawieniach sama Matka Boża wskazała na modlitwę 
różańcową jako najbardziej potrzebną całej ludzkości. Podczas 
objawień w Lourdes w 1858 r. miała długi różaniec w swoich 
dłoniach. W 1917 r. w Fatimie, podobnie jak w ostatnich latach, 
które mają miejsce  w Medjugorje, Maryja gorąco prosiła poprzez 
widzących,  aby odmawiać różaniec codziennie o nawrócenie 
grzeszników i pokój na świecie.  

Gdy zrobimy zestawienie poszczególnych tajemnic różańca 
zauważymy, że opierają  się one na fragmentach biblijnych z 
Ewangelli, Dziejów Apostolskich  i księgi Apokalipsy. Mając do 



dyspozycji egzemplarz Pisma Świętego zweryfikujmy naszą 
znajomość tekstu biblijnego. 
 
 Tajemnica Różańca św. Fragment biblijny 

Tajemnice Radosne 
1. Zwiastowanie Maryi Łk 1,26-38 
2. Nawiedzenie św. Elżbiety Łk 1,39-56 
3. Narodzenie Pana Jezusa Łk 2,1-20 
4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni Łk 2,22-39 

5. 
Znalezienie 12 – letniego Jezusa 
w świątyni 

Łk 2,41-51 

Tajemnice Światła 
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Mk 1,9-11 
2. Cud w Kanie Galilejskiej J 2,1-12 

3. Głoszenie Królestwa Bożego i 
wzywanie do nawrócenia 

Mk 1,14-45 

4. 
Przemienienie Pana Jezusa na 
Górze Tabor 

Łk 9,28-36 

5. Ustanowienie Eucharystii Łk 22,7-20 
Tajemnice Bolesne 

1. Modlitwa w Ogrójcu Łk 22,39-53 
2. Biczowanie Pana Jezusa Mk 15,1-15 

3. 
Cierniem ukoronowanie Pana 
Jezusa Mk 15,16-20 

4. Pan Jezus niesie krzyż Łk 23,26-38 
5. Pan Jezus umiera na krzyżu Łk 23,39-53 

Tajemnice Chwalebne 
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa J 20,1-29 
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa Mk 16,15-20 
3. Zesłanie Ducha Świętego Dz 2,1-11 
4. Wniebowzięcie Matki Bożej (Łk 1,46-49) 
5. Ukoronowanie Matki Bożej (Ap 12,1) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


