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Nabożeństwo październikowe – ku czci Najświętsza Maryja Panna Różańcowa 
                Kapliczka Matki Bożej Niepokalanej na Równej Górce 

          
         Różaniec jest jedną z najbardziej popularnych modlitw na świecie. Różaniec, bowiem w obecnej 

formie ustalił się dopiero w XV w. dzięki innemu dominikaninowi, bł. Alanusowi a la Roche (van 
den Clip), który żył w latach 1428-1475. On ustalił nazwę "Psałterz Maryi", jak też i liczbę 150 
Zdrowaś, które podzielił na dekady (dziesiątki), każda przeplatana Modlitwą Pańską. On też założył 
pierwsze bractwo różańcowe w Douai w 1470 r. W 1464 r. ukazała mu się Maryja. Poleciła mu 
propagować w swym imieniu różaniec i zakładać bractwa różańcowe. Przekazała mu również 15  
 

Obietnic dla tych, którzy będą odmawiać różaniec: 
 

1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego, otrzyma wyjątkowe łaski.  
2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać 
różaniec.  
3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.  
4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla 
dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy 
wiecznych.  
5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.  
6. Ktokolwiek będzie odmawiał różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, 
nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie karał w swojej sprawiedliwości, nie 
zginie śmiercią niespodziewaną, jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i będzie 
godnym życia wiecznego.  
7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca - nie umrze bez sakramentów 
Kościoła.  
8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.  
9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.  
10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.  
11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.  
12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.  

13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli  
                 za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.  

14. Wszyscy, którzy odmawiają różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.  
15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba. 
 

By Mnie kochać – trzeba Mnie znać. By Mnie znać – trzeba odmawiać Różaniec. By Mi się podobać – trzeba w 
Różańcu Tajemnice ze Mną przeżywać. By mieć do tego łaski – trzeba odmawiać Różaniec. Zamyka się koło i 

wtedy wszystkie Moje obietnice dla odmawiających Różaniec spełniają się” 
(MB do Barbary Kloss). 

 

Litania do Matki Bożej Różańcowej 
 

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson. 
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchał nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 
 

Św. Maryjo, Orędowniczko Różańca świętego, módl się za nami. 
Św. Maryjo, zwierciadło czyste, tajemnice życia i śmierci, Syna Boskiego w sobie pokazujące, módl się za nami. 
Św. Maryjo, piękna jak księżyc przy okrutnej Męce Zbawiciela, módl się za nami. 
Św. Maryjo, wybrana jak słońce przy Zmartwychwstaniu Pańskim, módl się za nami. 
Św. Maryjo, jako obóz uszykowany przeciw nieprzyjaciołom Kościoła świętego, módl się za nami. 
Św. Maryjo, tęczo przymierza, mająca w sobie rozliczne kolory tajemnic Boskich w Różańcu świętym, módl się za nami. 
Św. Maryjo, harfo Dawidowa, o strunach dziesięciu rozpędzająca czartów, módl się za nami. 
Św. Maryjo, drzewo rozkoszne, błogosławiony owoc żywota wydające, módl się za nami. 
Św. Maryjo, ołtarzu Świętego Świętych, o piętnastu stopniach tajemnic Boskich wystawiony, módl się za nami. 
Św. Maryjo, zegarze słoneczny króla Achaza, w pozdrowieniach anielskich na zad się cofający, módl się za nami. 
Św. Maryjo, Arko korabiu Noego, grzeszników od potopu, ognia wiecznego zachowujący,  
                                                                               a w piętnastu tajemnicach unoszący się nad górami, módl się za nami. 
Św. Maryjo, raju rozkoszy, w liliach i różach Męki Syna Boskiego w Różańcu świętym wystawiony, módl się za nami. 
Św. Maryjo, z Różańcem świętym dusze ludzkie z mąk czyśćcowych wyciągająca, módl się za nami. 
Św. Maryjo, Różańcem świętym, jako tarcza, wiernych sług swoich od sideł czartowskich i złych przygód zasłaniająca, módl.. 
Św. Maryjo, Panno najczystsza, módl się za nami. 
Św. Maryjo, Matko i Pani nasza, módl się za nami. 
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie! 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie! 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami! 

 

W. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko, 
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych 
 

Modlitwa: Boże, którego Opatrzność nie myli się w swoim rozporządzeniu, pokornie Cię prosimy, abyś wszystkie szkodliwe rzeczy 
od nas oddalił. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

 

Różaniec - odmawiamy w następujący sposób: 
 

†Znak krzyża: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  
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†Wierzę w Boga: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, 

Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i 
pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. 
Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów 
odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. 

†1x Ojcze nasz: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie, 

tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;  
i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen. 

†3x Zdrowaś Maryjo: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc 

żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.  
(Ich intencją jest uproszenie cnót wiary, nadziei i miłości) 
 

†Następnie zapowiada się: daną część i tajemnicę, jako temat do rozważania na tle powtarzanych modlitw ustnych: 

†1x Na dużych paciorkach: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, 

jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy 
naszym winowajcom;  
i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen. 

†10x Na małych paciorkach: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony 

owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 

†Chwała Ojcu: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

†O mój Jezu: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i 

dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. 

†O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do  

Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.  

†Znak krzyża: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  
 

 Tajemnice radosne 
(poniedziałek, sobota): 

 Tajemnice światła  
(czwartek): 

† Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 

† Nawiedzenie świętej Elżbiety 

† Narodzenie Pana Jezusa 

† Ofiarowanie Jezusa w Świątyni 

† Odnalezienie Jezusa w Świątyni 

† Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 

† Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej 

† Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 

† Przemienienie Pańskie na górze Tabor 

† Ustanowienie Eucharystii 
 

 
 

Tajemnice bolesne  
(wtorek, piątek):  

Tajemnice chwalebne  
(środa, niedziela) 

† Modlitwa Jezusa w Ogrójcu 

† Biczowanie Jezusa 

† Cierniem ukoronowanie Jezusa 

† Dźwiganie krzyża na Kalwarię 

† Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa 

† Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 

† Wniebowstąpienie Pana Jezusa 

† Zesłanie Ducha Świętego 

† Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

† Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi 
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