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Różaniec - modlitwa ludzi prostych 

1. Prowadzący przed spotkaniem powinien przygotować: 

- Pismo święte; 

- Duży rysunek koronki różańcowej na brystolu, najlepiej kolorowym. 

2. Modlitwa – prowadzący prosi jednego z uczestników o przeczytanie fragmentu z Łk 1, 28; 

następnie sam wypowiada krótkie rozważanie albo wspólnie odmawiają modlitwę Zdrowaś Mario. 

3. Wprowadzenie do tematu spotkania (swobodna rozmowa): 

Prowadzący pokazuje koronkę różańcową. Następnie w ramach swobodnej rozmowy dokonuje 

wprowadzenia w temat. 

 Czy modlicie się na różańcu? 

 Czy łatwo wam jest modlić się różańcem? 

 Dlaczego ta modlitwa wydaje się niektórym trudna? 

 Jaki miesiąc jest kojarzony z tym nabożeństwem? 

 

4. Krótkie omówienie historii: 

 W jakim języku była sprawowana liturgia przed Soborem Watykańskim II (1962-1965)? 

Liturgia była celebrowana tylko po łacinie.  Od V w. aż do reformy II Soboru Watykańskiego (1963) 

był to jedyny język używany w liturgii kościoła. Bardzo często tylko ministrant prowadził dialog z 

kapłanem i odpowiadał na jego wezwania po łacinie, ale nie koniecznie rozumiał język łaciński. 

Podobnie było z wiernymi uczestniczącymi w liturgii. Brewiarz (modlitwa Liturgią Godzin) był 

odmawiany tylko przez duchownych, znających język łaciński. Wierni świeccy byli więc „głodni” 

modlitwy, dlatego w czasie Mszy Świętej odmawiali własne modlitwy, śpiewali pieśni. Kierując 

swoje modlitwy za wstawiennictwem Matki Bożej zaczęli spontanicznie powtarzać słowa 

Archanioła Gabriela i św. Elżbiety skierowane do Maryi (uczestnicy czytają fragmenty Ewangelii): 

 Łk 1, 28 

 Łk 1, 42 

 Jak wam się wydaje, czy ci ludzie byli wykształceni? 

Widać więc, że różaniec już na początku stał się modlitwą dla ludzi prostych. 

Jego kult zaczął szerzyć się w XIII w. za sprawą św. Dominika, założyciela zakonu Dominikanów. 
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5. Struktura różańca: 

Jeżeli grupa ministrantów jest młodsza, to można wcześniej przygotować duży rysunek koronki 

różańcowej i kartki z poszczególnymi elementami tej modlitwy (Wierzę, Ojcze nasz, 3 razy Zdrowaś 

Maryjo, Chwała Ojcu, 10 razy Zdrowaś Maryjo), a następnie dopasować napisy do poszczególnych 

paciorków. Wykonują to uczestnicy pod okiem prowadzącego. 

Jeżeli grupa jest starsza można zaproponować im kalambury, gdzie przedstawią poszczególne 

tajemnice za pomocą gestów. Ważne, aby było to czynione godnie i na poziomie. 

  

Z jakich tajemnic składa się różaniec? 

TAJEMNICE RADOSNE: 

1. Zwiastowanie NMP  

2. Nawiedzenie św. Elżbiety 

3. Narodziny Jezusa 

4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni 

5. Znalezienie Jezusa w świątyni 

TAJEMNICE ŚWIATŁA: 

1. Chrzest Jezusa w Jordanie 

2. Cud na weselu w Kanie 

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 

4. Przemienienie na górze Tabor 

5. Ustanowienie Eucharystii 

TAJEMNICE BOLESNE: 

1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu 

2. Biczowanie 

3. Cierniem ukoronowanie 

4. Droga krzyżowa 

5. Śmierć na krzyżu 

TAJEMNICE CHWALEBNE: 

1. Zmartwychwstanie 

2. Wniebowstąpienie 

3. Zesłanie Ducha Świętego 

4. Wniebowzięcie Maryi 
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5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi 

 

• Na kim głównie koncentrują się te tajemnice? 

Jak widzimy Pan Jezus jest w centrum tych scen, które wspominamy w czasie tej modlitwy. 

 

Nabożeństwo to przybrało taką formę, ponieważ różaniec jest modlitwą CHRYSTOCENTRYCZNĄ 

(Chrystus + centrum = chrystocentryzm. Aby dobrze to wytłumaczyć uczestnicy mogą wraz z 

prowadzącym stanąć w okręgu otaczając świecę, która symbolizuje obecność Jezusa. Wtedy 

Jezus jest w centrum, a my trwamy przy Nim). Maryja nie odbiera czci jaka należy się Panu 

Bogu, nie jest też aniołem. Maryja jest człowiekiem, który nigdy nie zgrzeszył i jest 

najpiękniejsza i najdoskonalsza ze wszystkich stworzeń (Niepokalanie Poczęta). Całe życie 

Maryja wskazywała na Swojego Syna jako Jedynego Odkupiciela. Mówiła: „uczyńcie, co Syn 

mój wam powie”, słowami i czynami pokazywała na Jezusa, który jest Zbawicielem i prowadziła 

do Niego. Chrystus na Krzyżu, w momencie śmierci pozostawił Maryję jako Matkę nas 

wszystkich, dlatego modlitwy kierowane do Boga za wstawiennictwem Maryi mają taką 

doniosłą wagę, są tak bardzo ważne. Wstawiennictwo Matki wyprasza nam, żyjącym na ziemi 

wiele dobra i łask od Chrystusa – to jednak On ich udziela na „prośbę” swojej i naszej Matki. 

Ważne, aby prowadzący dobrze wytłumaczył tą różnicę. 

 

Struktura modlitwy różańcowej: 

Na początku koronki (tak właściwie to się nazywa, zwyczajowo się tylko przyjęło, że to jest 

różaniec) jest krzyż. 

Jak wam się wydaje: co może symbolizować ten krzyż? 

Krzyż jest fundamentem, to w nim bierze początek życie. 

 

Jaką modlitwę odmawiamy trzymając w ręku krzyżyk? 

„Wierzę w Boga” - wiara jest tym fundamentem, od którego wszystko zaczynamy. 

 

„Ojcze nasz”- na Kogo ta modlitwa wskazuje? 

Wskazuje ona na naszego wspólnego Ojca. Dzięki niej, nawet jeśli modlimy się sami, to 

powinniśmy być świadomi tego, że wszyscy uciekamy się do tego samego Ojca, tak jak Jezus. 
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Na kolejnych 10 paciorkach - Zdrowaś Maryjo - Czy takie powtarzanie ma sens? 

Powtarzanie ma wprowadzić nas w odpowiednią atmosferę modlitwy. Dzięki tej metodzie mamy 

się zanurzyć w to, co rozważamy. 

 

Jaką modlitwą kończymy dziesiątkę? 

„Chwała Ojcu”- Źródłem, z którego czerpiemy siły jest Trójca Święta, więc i tego elementu nie 

mogło tu zabraknąć.  

Sama koronka też jest symboliczna, bo jak wcześniej zostało powiedziane wszystko bierze początek 

w krzyżu i w nim znajduje swoje dopełnienie. 

 

6. Posługa na nabożeństwie: 

Nabożeństwo nie ma żadnych nadzwyczajnych elementów. Posługa ministranta ogranicza się do: 

- służby z ogniem (turyferariusz i nawikulariusz) - na wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz 

w czasie błogosławieństwa Nim, 

- dzwonienia dzwonkami i gongiem - w czasie błogosławieństwa i gdy Najświętszy Sakrament 

zostanie schowany do tabernakulum, 

- podania prowadzącemu nabożeństwo welonu przed błogosławieństwem. 

 

7. Podsumowanie.  

Każdy z uczestników wypowiada to, co zapamiętał z tego spotkania. Wypowiedzi nie powinny się 

powtarzać. 

 

8. Modlitwa na zakończenie – odmówienie cząstki różańcowej wraz z krótkim rozważaniem (np. 

fragment z Ewangelii). Uczestnicy też mogą podać swoje intencje, w których chcieliby się modlić ze 

wspólnotą. 


