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Różaniec Franciszkaoski znany jako FRANCISZKAOSKA 

KORONKA SIEDMIU RADOŚCI MARYI składa się z siedmiu 
tajemnic (dziesiątków) radosnych. Nazywamy ją 
franciszkaoską, ponieważ powstała i została roz-
szerzona przez synów świętego Franciszka z Asyżu. 

Koronka franciszkaoska pochodzi z początków XV 
wieku. W tym czasie młodzieniec Jakub de Coronis, 
który doznawał wielkiej radości duchowej 
przystrajając polnymi kwiatami piękną figurę 
Madonny, zdecydował się wstąpid do zakonu fran-
ciszkaoskiego. Po wstąpieniu do wspólnoty zakon-
nej opanował go wielki smutek, gdyż nie miał czasu 
na zbieranie kwiatów i realizowanie swojej 
osobistej pobożności. 

Pewnego wieczoru, kiedy przeżywał silną pokusę 
opuszczenia zgromadzenia, ukazała mu się Matka 
Boża. Zachęcała go do wierności powołaniu przypo-
minając jednocześnie o radości franciszkaoskiej. 
Ponadto nauczyła go medytowad, każdego dnia, 
w formie różaoca, siedem radosnych wydarzeo z Jej 
życia. 
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Młodzieniec zamiast przyozdabiad figurę kwiatami, 
miał od tego momentu modlid się na koronce. 

W krótkim czasie wielu franciszkanów zaczęło 
odmawiad tę modlitwę. W ten sposób koronka 
stała się modlitwą zakonu i w 1422 roku została 
oficjalnie uznana i zatwierdzona. 

Czym jest Koronka Franciszkaoska? 

Koronka Franciszkaoska jest nabożeostwem ku czci 
Matki Najświętszej polegającym na odmówieniu 
osobistym lub wspólnym na sposób różaoca sied-
miu dziesiątek przy rozważaniu siedem radości 
Matki Bożej. Jest modlitwą biblijną i kontemplacyj-
ną. Razem z Maryją wspominamy i rozważamy 
wydarzenia radosne z życia Jezusa i Maryi. Maryja, 
jak pisze nam Pismo Święte, wszystko chowała w 
swym sercu i rozważała. Musiała przeżywad radośd, 
kiedy dowiedziała się od Anioła Gabriela, że 
zostanie Matką Jezusa; z radością niosła tę Radosną 
Nowinę swej krewnej Elżbiecie; z radością porodzi-
ła Jezusa i to tym większą, że wiedziała, Kogo rodzi. 
Z radością przedstawiła Jezusa Trzem Mędrcom, 
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którzy przyszli oddad Mu pokłon. Cieszyła się ze 
znalezienia Jezusa w świątyni, a także z Jego 
zmartwychwstania. Z radością wziął Ją Pan Jezus do 
nieba. 

Wspominanie tych tajemnic ma sprawid, że staną 
się one dla nas aktualne, abyśmy żyli ich treścią 
i pogłębiali więzy z Jezusem i Maryją. My, francisz-
kanie modląc się Koronką Franciszkaoską, uświada-
miamy sobie, jak wspaniała to modlitwa. Przypomi-
namy sobie Radosną Nowinę i doświadczamy tej 
prawdziwej radości, pokoju i miłości. 

Jak modlić się na koronce? 

Modlimy się podobnie jak na różaocu. 

1. Koronkę rozpoczynamy znakiem krzyża: 
P. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W. Amen. 
 lub wezwaniem zaczerpniętym z psalmu: 
P. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu. 
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. 

 albo wezwaniem do Maryi: 
P. Dozwól mi chwalid Cię Matko Przenajświętsza. 
W. Uproś nam potrzebne łaski u Syna Swojego. 
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Jest to prośba, aby Bóg spojrzał swym miłosiernym 
wzrokiem na nas i wspomógł nas, by pośpieszył nas 
ratowad i wybawid od zła. Prosimy Maryję, aby 
pomogła nam wielbid Jezusa i Ją, jako Matkę. 

2. Następnie odmawiamy wyznanie wiary, które 
jest fundamentem podejmowanej kontemplacji. 

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stwo-
rzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna 
Jego Jedynego, Pana naszego, który począł się 
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 sądzid żywych i umarłych. Wierzę 
w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, 
świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, 
ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. 

3. Ojcze nasz. Wypowiadamy słowa modlitwy, 
której nauczył nas sam Pan Jezus. Jest ona najdo-
skonalszą z modlitw. W niej prosimy nie tylko o to, 
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czego możemy słusznie pragnąd, ale także w kolej-
ności, w jakiej należy tego pragnąd. Modlitwa 
Paoska nie tylko uczy nas prosid, ale także kształ-
tuje wszystkie nasze uczucia. 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święd się imię 
Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja 
jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego 
powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuśd nam 
nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym wino-
wajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas 
zbaw ode złego. Amen. 

4. Zdrowaś Maryjo potrójne, prosząc o pomnożenie 
wiary, nadziei i miłości. Jest to modlitwa biblijna. 
W pierwszej części przytacza słowa anioła Gabriela 
i świętej Elżbiety, wyrażając podziw dla wcielenia 
Syna Bożego w dziewiczym łonie Maryi. Zwracamy 
szczególną uwagę na imię Jezus. Szczególna więź 
Maryi z Chrystusem sprawia, że zwracamy się do 
Niej w drugiej części z prośbą o wstawiennictwo. 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogo-
sławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony 
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owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, 
Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz 
i w godzinę śmierci naszej. Amen. 

5. Chwała Ojcu: Oddajemy cześd Trójcy Przenaj-
świętszej i dziękujemy Jej za to, co się stało i dzieje 
przez Maryję, za Jej wyróżnienie.  

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

6. Zapowiedź Tajemnicy radości ma kierowad naszą 
uwagę i wyobraźnię ku określonemu wydarzeniu 
z życia Jezusa i Maryi. Po zapowiedzi można 
odczytad odnośny tekst z Pisma Świętego. Jest to 
słowo Boga wypowiedziane do mnie w tej danej 
chwili. Nie chodzi o przywołanie na pamięd 
informacji, ale o to, by pozwolid Bogu mówid.  

7. Ojcze nasz i dziesięciokrotnie Zdrowaś Maryjo. 
Powtarzanie dziesięd razy Zdrowaś Maryjo ma byd 
wyrazem nigdy nieznużonej miłości, która często 
powraca do ukochanej osoby. 

8. Zakooczenie. Należy zakooczyd dwoma Zdrowaś 
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Maryjo, by osiągnąd liczbę 72 i wysławiad każdy rok 
życia Maryi na ziemi. 

Następnie ofiarowad jedno Ojcze nasz, Zdrowaś 
Maryjo i Chwała Ojcu, zgodnie z intencjami Ojca 
Świętego, dla uzyskania odpustu. 

 

I. KORONKA FRANCISZKAŃSKA 

Modlitwa wstępna: 

Duchu Święty, który wybrałeś Maryję na Matkę 

Słowa Bożego, prosimy Ciebie o Twoje specjalne 

wsparcie dla nas, abyśmy mogli dogłębnie przeżyć 

te chwile modlitwy, w której chcemy rozważać 

siedem „radości" Maryi. Pragniemy, aby było to 

rzeczywiste spotkanie z Tą, poprzez którą Bóg 

ukazał nam całą swą miłość i miłosierdzie. 

Jesteśmy świadomi naszej nicości, małości i naszej 

ludzkiej ułomności. Ale jesteśmy pewni, że Ty 

możesz nas przeniknąć i radykalnie przemienić 

nasze serce, aby stało się godniejsze zwrócenia się 

do Dziewicy Maryi. 

Duchu Święty, Boże, oddajemy Ci nasze serca: 
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oczyść je z wszelkiej plamy. Uwolnij od jakiego-

kolwiek zmartwienia, lęku i zamętu. Swoim Bos-

kim ciepłem roztop w nas wszystko to, co może 

przeszkadzać nam w modlitwie. 

Zamknięci w Niepokalanym Sercu Maryi, odna-

wiamy naszą wiarę w Boga Trój-jedynego, odma-

wiając wspólnie: Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 

3 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. 

Pierwsza radość: Maryja otrzymuje wiadomość 

od archanioła Gabriela, że została wybrana 

przez Boga na Matkę Słowa Wcielonego. 

„Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, 

znalazłaś, bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i 

porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie 

On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, 

a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 

Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Je-

go panowaniu nie będzie końca»” (Łk 130-32). 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu 

Niech będzie zawsze wysławiana Przenajświętsza 

Trójca za wszystkie łaski i przywileje udzielone 

Maryi. 
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Druga radość: Maryja nawiedza Elżbietę przez 

którą zostaje rozpoznana i uczczona jako Matka 

Pana. 

„W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z poś-

piechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu 

Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła 

Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie 

Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch 

Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i po-

wiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewia-

stami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. 

A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi 

do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia za-

brzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości 

dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, 

któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane 

Ci od Pana». 

Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, 

i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo 

wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto, 

bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie 

pokolenia»” (Łk 1,39-48). 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu 
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Niech będzie zawsze wysławiana Przenajświętsza 

Trójca za wszystkie łaski i przywileje udzielone 

Maryi. 

Trzecia radość: Maryja rodzi Jezusa zachowując 

dziewictwo. 

„Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do 

Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, 

ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby 

dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która 

była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł 

dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pier-

worodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położy-

ła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gos-

podzie” (Łk 2, 4-7). 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu 

Niech będzie zawsze wysławiana Przenajświętsza 

Trójca za wszystkie łaski i przywileje udzielone 

Maryi. 

Czwarta radość: Maryja przyjmuje wizytę 

Trzech Króli, którzy przybyli do Betlejem, aby 

adorować Jej Syna. 

 „Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. 
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A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła 

przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad 

miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, 

bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli 

Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz 

i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, 

ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę” (Mt 

2,9-11). 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu 

Niech będzie zawsze wysławiana Przenajświętsza 

Trójca za wszystkie łaski i przywileje udzielone 

Maryi. 

Piąta radość: Maryja po zagubieniu Jezusa 

odnajduje Go w świątyni, gdy dyskutuje z dok-

torami Prawa.  

„Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, 

gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał 

się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go 

słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu 

i odpowiedziami” (Łk 2, 46-47). 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu 

Niech będzie zawsze wysławiana Przenajświętsza 
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Trójca za wszystkie łaski i przywileje udzielone 

Maryi. 

Szósta radość: Maryja pierwsza spotyka Jezusa 

chwalebnie zmartwychwstałego. 

„Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary skła-

dają jej wierni uwielbień swych dary. Odkupił swe 

owce Baranek bez skazy, pojednał nas z Ojcem 

i zmył grzechów zmazy. Śmierć zwarła się z ży-

ciem i w boju, o dziwy, choć poległ Wódz życia, 

króluje dziś żywy. Maryjo, ty powiedz, coś w dro-

dze widziała? Jam Zmartwychwstałego blask 

chwały ujrzała. Żywego już Pana widziałam, grób 

pusty i świadków anielskich, i odzież i chusty. 

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, 

a miejscem spotkania będzie Galilea. Wiemy żeś 

zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, o Królu 

Zwycięzco, bądź nam miłościwy” (Sekwencja 

wielkanocna). 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu 

Niech będzie zawsze wysławiana Przenajświętsza 

Trójca za wszystkie łaski i przywileje udzielone 

Maryi. 
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Siódma radość: Maryja zostaje wzięta do nieba 

i ukoronowana na Królową ziemi i nieba 

w chwale aniołów i świętych. 

„Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, Król 

pragnie twojej piękności. On jest twym Panem; 

oddaj mu pokłon. I córa Tyru nadchodzi z darami; 

możni narodów szukają twych względów. Cała 

pełna chwały wchodzi córa królewska; złotogłów 

jej odzieniem. W szacie wzorzystej wiodą ją do 

Króla; za nią dziewice, jej druhny, wprowadzają do 

Ciebie. Przywodzą Ją z radością i z uniesieniem, 

przyprowadzają do pałacu Króla. Przez wszystkie 

pokolenia upamiętnię Twe imię; dlatego po wiek 

wieków sławić Cię będą narody” (PS 45, 11a. 12-

16.18). 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu 

Niech będzie zawsze wysławiana Przenajświętsza 

Trójca za wszystkie łaski i przywileje udzielone 

Maryi. 

Tradycyjnie na końcu odmawiania koronki dodaje 

się 2 Zdrowaś Maryjo dla uczczenia liczby lat (72), 

które miała przeżyć Matka Boża. 
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Modlitwa 

Maryjo, Matko radości, wiemy, że nieustannie 

wstawiasz się za nami przed tronem Najwyższego. 

Dlatego też przedstawiając Tobie wszystkie nasze 

potrzeby duchowe i materialne błagamy Ciebie, 

pełni ufności wołając: 

Umiłowana Córko Ojca, módl się za nami! 

Matko Chrystusa Króla wieków, módl się za nami! 

Chwało Ducha Świętego, módl się za nami! 

Dziewico, Córo Syjonu, módl się za nami! 

Dziewico uboga i pokorna, módl się za nami! 

Dziewico łagodna i dobra, módl się za nami! 

Służebnico posłuszna w wierze, módl się za nami! 

Matko Pana, módl się za nami! 

Współpracownico Odkupiciela, módl się za nami! 

Pełna łaski, módl się za nami! 

Źródło piękności, módl się za nami! 

Skarbnico cnoty i nadziei, módl się za nami! 

Doskonała uczennico Chrystusa, módl się za nami! 

Czysty obrazie Kościoła, módl się za nami! 

Pani odziana w słońce, módl się za nami! 

Pani ukoronowana gwiazdami, módl się za nami! 

Blasku Świętego Kościoła, módl się za nami! 
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Chwało rodzaju ludzkiego, módl się za nami! 

Rzeczniczko łask, módl się za nami! 

Królowo pokoju, módl się za nami! 

Uwielbiamy Cię i błogosławimy Ojcze Święty za 

to, że dałeś nam w Dziewicy Maryi Matkę, która 

nas zna i kocha; którą postawiłeś na naszej drodze 

jako oświecający znak. Prosimy Ciebie, obdarz nas 

Swoim Ojcowskim błogosławieństwem, abyśmy 

umieli sercem słuchać Twoich słów, iść drogą, jaką 

one nam wskazują i wysławiać Twoją chwałę. 

Przyjmij, dobry Ojcze, naszą modlitwę, którą 

kierujemy do Ciebie wraz Nią. 

 

II. KORONKA FRANCISZKAŃSKA 

Znak krzyża, Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 Zdrowaś 

Maryjo, Chwała Ojcu. 

1. Zwiastowanie Wcielenia Chrystusa 

Radujemy się z Tobą Maryjo, Dziewico Niepoka-

lana, poprzez radość, która wypełniła Twoje serce, 

kiedy po ogłoszeniu przez Anioła Gabriela Słowo 

Boga za sprawą Ducha Świętego stało się Ciałem w 

Twoim najczystszym łonie i tak zrealizował się 
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odwieczny plan, w którym zostałaś przewidziana 

wraz z Synem przed stworzeniem świata. 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu 

2. Nawiedzenie św. Elżbiety 

Radujemy się z Tobą Maryjo pełna łaski poprzez 

pocieszenie, którego zakosztowałaś podczas wizyty 

u swej krewnej Elżbiety, kiedy ona, po usłyszeniu 

Twego pozdrowienia, niczym jako prorokini 

rozpoznała w Tobie prawdziwą Matkę Boga, a Jan, 

będąc jeszcze w jej łonie został napełniony darem 

Ducha Świętego. 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu 

3. Narodzenie Pana Jezusa 

Radujemy się z Tobą Maryjo, Cała Święta, poprzez 

niewysłowioną radość, której doświadczyłaś w Bet-

lejem, kiedy zachowując nieskazitelne dziewictwo, 

porodziłaś swojego Boskiego Syna Jezusa, który 

przyszedł przynieść pokój i odkupienie. 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu 

4. Pokłon Trzech Mędrców 

Radujemy się z Tobą Maryjo, Królowo Pokoju, 

poprzez najwyższą radość, którą odczuwało Twoje 
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serce, kiedy widziałaś Trzech Mędrców przybyłych 

z odległych krain, aby oddać pokłon Twojemu 

Boskiemu Synowi Jezusowi i adorować Go jako 

prawdziwego Boga Człowieka, Odkupiciela świata, 

widząc w ich pokłonie wszystkie narody. 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu 

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni 

Radujemy się z Tobą Maryjo, Drogo Zbawienia, tą 

radością, której doświadczało Twoje miłujące serce, 

kiedy przez trzy dni szukając zagubionego Jezusa 

znalazłaś Go w świątyni pośród uczonych w Piśmie 

jak promieniował swoją nieskończoną mądrością 

wobec tych, którzy Go szukają szczerym sercem. 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu 

6. Zmartwychwstanie Pana Jezusa 

Radujemy się z Tobą Maryjo, Matko Życia, tą 

radością, która wypełniła Twoje serce, kiedy wi-

działaś Twojego Syna powstałego z martwych 

w dzień Paschy. 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu 

7. Wniebowzięcie i ukoronowanie Maryi 

Radujemy się z Tobą Maryjo, Bramo Niebios, 
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poprzez radosne uniesienie Twego serca, kiedy po 

śmierci Bóg dozwolił, byś została wzięta do nieba 

z duszą i ciałem, żeby królować obok Syna, jako 

Pośredniczka łask wszelkich i nasza Orędowniczka. 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu 

Tradycyjnie na końcu odmawiania koronki dodaje 

się 2 Zdrowaś Maryjo dla uczczenia liczby lat (72), 

które miała przeżyć Matka Boża. 

Modlitwa końcowa: 

O Pani nasza, Królowo święta, matko Boża i Matko 

Miłosierdzia, Królowo Pokoju i Orędowniczko 

nasza, Tobie ofiarujemy tę koronkę siedmiu rado-

ści, jako wyraz naszego pragnienia przynależności 

do Ciebie, podobnie jak Ty należysz do Pana. 

Dlatego za świętym Bonawenturą wołamy do 

Ciebie: „O nade wszystko Błogosławiona Dziewi-

co: „Jestem cały Twój i wszystko moje jest Twoje". 

Wstawiaj się za nami, abyśmy otrzymali dar łaski 

służenia Bogu i bliźnim, a wierni obietnicom chrztu 

świętego, odrzucili zło we wszystkich Jego 

formach, byśmy mogli być tak jak Ty o Niepoka-

lana, dziećmi Ojca Niebieskiego, braćmi Pana 

naszego Jezusa Chrystusa i mieszkaniem Ducha 
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Świętego. Wspomóż nas, byśmy potrafili tracić 

życie nasze dla Ewangelii, będąc posłuszni 

Kościołowi i zawsze gotowi do dawania świadec-

twa wiary przed ludźmi, a przez Ciebie wspierani 

przede wszystkim w godzinie naszej śmierci, mogli 

osiągnąć z Tobą chwałę nieba. 

 

O. Marek Fiałkowski ofmconv. 

III. FRANCISZKAŃSKA KORONKA 

 Wstęp 

Rozpoczniemy rozważanie siedmiu radości Matki 

Bożej fragmentem modlitwy Świętego Franciszka 

z Asyżu, zwanej „Pozdrowienie Błogosławionej 

Maryi Dziewicy”: 

Bądź pozdrowiona, Pani, święta Królowo, święta 

Boża Rodzicielko, Maryjo; która jesteś Dziewicą, 

uczynioną Kościołem i wybraną przez najświę-

tszego Ojca z nieba, Ciebie On uświęcił z najświę-

tszym Synem swoim, umiłowanym i Duchem 

Świętym, Pocieszycielem, w Tobie była i jest 

wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro. 

Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego, 
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Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego, 

Bądź pozdrowiona, Domu Jego. 

Bądź pozdrowiona, Szato Jego, 

Bądź pozdrowiona, Służebnico Jego, 

Bądź pozdrowiona, Matko Jego... 

Znak krzyża, Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 Zdrowaś 

Maryjo, Chwała Ojcu. 

 Radości Maryi 

1. „Raduj się, przez którą Stwórca dzieckiem się 

staje!” 

Posłał Bóg archanioła Gabriela do Maryi w Naza-

recie, aby zwiastować Jej wielką nowinę: „Raduj 

się! Pełna łaski! Pan z Tobą! Błogosławiona jesteś 

między niewiastami! (Por. Łk 1, 26-28). Jak nie być 

zaskoczonym takim przesłaniem? Kto może dziwić 

się, że Maryja przelękła się takiego powołania: być 

Matką Syna Bożego, którego panowanie nie zna 

końca. W ciszy nazaretańskiego domku toczą się 

sprawy, które zmieniają bieg historii człowieka. 

„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie 

według Twego słowa” (Łk l, 38). Rozpoczyna się 

realizować tajemnica Emanuela - Boga z nami. 

Dotąd na różne sposoby przemawiał Bóg przez 
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proroków, oto teraz rozpoczyna się czas, gdy Bóg 

przemawia przez Syna, który za sprawą Ducha 

Świętego począł się w łonie Maryi. Pełnić wolę 

Boga nie jest łatwo. Nieraz przyjdzie zdziwić się, 

przelęknąć, gdy rozeznasz Jego zamiar. Wtedy 

wracaj do Nazaretu, do tego nagłego zwrotu w 

życiu Matki Bożej i naśladuj ją w ufnym zawierze-

niu Temu, który wie, co dla ciebie najlepsze. 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu 

2. „Raduj się, Arko złocona przez Ducha 

Świętego!” 

Obdarowana łaską, którą trudno pojąć człowie-

kowi, Maryja pospiesznie udaje się do swojej 

krewnej Elżbiety, którą Bóg także szczodrze 

obdarował. Wybrała się do górskiego miasta w po-

koleniu Judy niosąc Chrystusa pod sercem, jak 

biblijna Arka Przymierza, pełna tajemnicy, przy-

nosząc innym zbawczą obecność Boga. Elżbieta 

napełniona Duchem Świętym pozdrowiła Maryję, 

było to także pierwsze spotkanie Jana Chrzciciela 

z Chrystusem: Głosu wołającego na pustyni ze 

Słowem, które Ciałem się stało. 

Jeżeli Boga znalazłeś, doświadczyłeś Go, jeżeli sta-
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rasz się iść za Nim, nie chowaj tej radości tylko dla 

siebie. Nieś Go innym, z pośpiechem, w góry i do-

liny, wszędzie. Tak, aby inni mogli się cieszyć. Żyj 

tak, aby inni w tobie Boga widzieli, aby Twoje 

życie było Jego zwiastowaniem, aby spotkania 

z Tobą były nawiedzeniami... 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu 

3. „Raduj się Drabino, po której sam Bóg 

z nieba zstąpił!” 

Wszystko było zaskakująco proste i zwyczajne. 

Ubodzy ludzie, Kobieta spodziewająca się Dziecka. 

Urodzonego położyła w żłobie, w grocie dla 

zwierząt, jedynym wolnym miejscu w zatłoczonym 

Betlejem. Noc podobna do innych, ludzie zajęci 

swoimi sprawami. Zwyczajni byli też pasterze 

trzymający straż nad swoją trzodą. A przecież 

działy się rzeczy niezwykłe - Bóg z miłości do 

człowieka stał się Człowiekiem, uniżył się dla nas. 

Prości pasterze, jak umieli, przyłączyli się do 

wielkiej radości nieba, udając się szybko do 

Betlejem. Wielbili i wysławiali Boga za to, czego 

doświadczyli, dzielili się z innymi tym, co słyszeli 

i widzieli. Nie szukaj Boga w nadzwyczajnych 
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znakach, zobacz Go w codzienności, w zwykłych 

ludzkich sprawach, małych radościach i smutkach. 

Zaproś Go do rzeczy dalekich od wielkości i raduj 

się, że Bóg jest Emmanuelem - Bogiem z nami! 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu 

4. „Raduj się, Matko Gwiazdy niezachodzącej!” 

Wyruszyli porwani blaskiem gwiazdy na Wscho-

dzie, szukać nowonarodzonego Króla. Pragnęli 

oddać Mu pokłon i ofiarować dary. Wytrwale 

wpatrywali się w blask Betlejemskiej Gwiazdy, nie 

zraziło ich ryzyko, zapewne nieraz pojawiające się 

pytania i wątpliwości. Szukali. Nie było Mesjasza 

na królewskim dworze w Jerozolimie, tam spotkali 

tylko przerażonego o swoją pozycję Heroda i uczo-

nych, którzy wprawdzie potrafili wyczytać ze 

Świętych Ksiąg gdzie ma się urodzić Król Żydo-

wski, ale nie stać ich było na ryzyko szukania. 

Mędrcy uradowali się dopiero, gdy ponownie 

ujrzeli gwiazdę, weszli do domu i zobaczyli 

Dziecię i Jego Matkę, upadli na twarz, oddali Mu 

pokłon, złożyli dary (por. Mt 2, 11). Nie zadawali 

zbędnych pytań, nie dziwili się, że Król, a ubogi. 

W tych wytrwałych wędrowcach, pielgrzymach za 
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blaskiem gwiazdy cały świat oddał pokłon 

Mesjaszowi.  

Wędruj tak, abyś nie zgubił swego celu, szukaj 

wytrwale, choć nieraz będziesz musiał wycofać się 

z błędnego zaułka. Swoim życiem podążaj za Jezu-

sem, żebyś kiedyś mógł wejść do Jego domu, oddać 

pokłon i złożyć swoje życie jako dar dla Twojego 

Króla. 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu 

5. „Raduj się, boś w łonie nosiła Przewodnika 

zbłąkanych!” 

Co roku wyruszali w pielgrzymce do Jerozolimy na 

święto Paschy. Wtedy, gdy miał 12 lat nie wrócił 

jak zawsze z pątnikami, lecz pozostał w sprawach 

Ojca. Maryja i Józef uszli już dzień drogi i zaczęli 

Go szukać wśród krewnych i znajomych. Trzy dni 

niepewności. Wreszcie wrócili do Jerozolimy i od-

naleźli Jezusa w świątyni rozprawiającego ze 

zdumionymi Jego bystrością i odpowiedziami 

uczonymi. 

Nieraz gubisz się, plączesz drogi, a potem nie 

szukasz tam gdzie z pewnością odnajdziesz Boga. 

Często z bólem serca nie znajdziesz Go wśród 
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bliskich i znajomych, zapędzisz się za daleko w śle-

pą uliczkę i trzeba będzie wrócić do źródeł wiary, 

do Kościoła, do Słowa Bożego, do modlitwy, do 

tego co oczywiste i w zasięgu ręki. 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu 

6. „Raduj się, bo z niebem pląsa szczęśliwa 

ziemia!” 

Radość rodziła się powoli, jak wschodzący dzień. 

Tego poranka zdumienie mieszało się ze szczę-

ściem. Pusty grób i świadkowie, którzy widzieli 

Pana. Jednym anioł powiedział: „Nie ma Go tutaj; 

zmartwychwstał” (Łk 24, 6), inni wrócili pośpie-

sznie z Emaus opowiadając co ich spotkało 

w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba (Łk 

24, 35), Maria Magdalena myślała, że to ogrodnik, 

ale, gdy Go usłyszała, rozpoznała swojego Mistrza 

(J 20, 15n), Piotr i Jan niemal na wyścigi pędzili do 

grobu gdzie ujrzeli tylko płótna, weszli i uwierzyli 

bo dotąd nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, 

że On ma powstać z martwych (J 20, 3-10). 

Wreszcie pierwszego dnia tygodnia stanął Jezus 

pośród apostołów, udzielając im władzy odpu-

szczania grzechów, a po ośmiu dniach niedowiarek 
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Tomasz mógł oglądać Jego rany. Wiele razy jeszcze 

ukazywał się uczniom; Piotrowi dał władzę paste-

rską (J 21, 15-19), a Paweł przypomniał Koryntia-

nom, że Jezus umarł za grzechy, był pogrzebany 

i zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem 

i widziało Go więcej niż 500 świadków (1 Kor 15, 

3-7). 

Od dwóch tysięcy lat ludzie radują się Jego zmar-

twychwstaniem, dla Niego cierpią prześladowania, 

niosą swe codzienne krzyże i z nadzieją spoglądają 

w niebo. Ty także masz być świadkiem tego wyda-

rzenia i swoim życiem głosić, że Jezus żyje! 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu 

7. „Raduj się, pierwszy owocu odrodzenia 

w Duchu Świętym!” 

Zakończyła się ziemska pielgrzymka Tej, która 

zrodziła Zbawiciela. Spełniły się słowa, które 

wyśpiewała w Magnificat: „Błogosławić mnie będą 

wszystkie pokolenia” (Łk 1, 48). Rzeczywiście, 

wielkie rzeczy uczynił Ci Wszechmocny Maryjo, 

byłaś obecna przy swoim Synu i teraz uczestni-

czysz w Jego zwycięstwie nad śmiercią. Jak żywa 

Ikona Kościoła, Ludu pielgrzymującego ku wiecz-
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ności, w tajemnicy Wniebowzięcia i Ukoronowania 

jesteś obrazem przyszłości obiecanej Kościołowi, 

obiecanej każdemu z nas. 

Wpatruj się często w życie Maryi, naszej Matki 

i Siostry. Od Pierwszej Chrześcijanki trzeba nam 

uczyć się zasłuchania w Słowo Boże, posłusze-

ństwa woli Ojca, otwarcia na Ducha Świętego. 

Trzeba nam uczyć się takiego chrześcijaństwa, 

które wymaga konsekwentnego zawierzenia Chrys-

tusowi, wrażliwości na potrzeby drugich i goto-

wości do ofiar. 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu 

 Zakończenie 

„Błogosławiona jesteś, Maryjo, Córo Dawida, 

i błogosławiony Twój darowany owoc! Chwała 

niech będzie Ojcu, który posłał Syna dla naszego 

zbawienia, chwała i Duchowi, który nas pouczył 

o swojej tajemnicy - chwała Jego imieniu!” 

Tradycyjnie na końcu dodaje się 2 Zdrowaś Maryjo 

dla uczczenia liczby lat (72), które miała przeżyć 

Matka Boża. 
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IV. KORONKA FRANCISZKAŃSKA 

Znak krzyża, Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 Zdrowaś 

Maryjo, Chwała Ojcu. 

1 Radość - Maryja doświadcza jej w Domku Naza-

retańskim, kiedy słyszy słowa pozdrowienia aniel-

skiego oraz zwiastowania, że zostanie z wyboru 

Bożego dziewiczą matką oczekiwanego Mesjasza. 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu  

2 Radość - Maryja przeżywa serdeczną radość, gdy 

spotyka się ze swoją krewną Elżbietą, która za trzy 

miesiące urodzi syna, Jana, na którego całe długie 

życie oczekiwała z tęsknotą, nadzieją i modlitwą. 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu 

3 Radość - doświadcza jej Maryja głęboko i niewy-

mownie, chociaż z daleka od ludzi, w szopie paster-

skiej w Betlejem, w nocy, kiedy powiła swoje Dzie-

ciątko Jezus, a potem ujrzała aniołów i pasterzy. 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu 

4 Radość - radość betlejemska jeszcze bardziej się 

wzmogła, gdy przybyli z daleka, ze Wschodu, 

mędrcy, którzy oddali pokłon, bo uznali w Dzie-

ciątku Króla oraz złożyli swoje dary. 
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Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu 

5 Radość - tę radość poprzedzają trzy dni zakło-

potania i smutku, bo w czasie pielgrzymki Jezus 

zgubił się w drodze. Wracają z Józefem, a potem 

ogromna radość, bo odnalazła Go w świątyni 

Jerozolimskiej. Ujrzała mądrość Syna, który 

dopiero ma 12 lat, a wyjaśnia uczonym Księgi 

Święte Ludu Wybranego. 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu 

6 Radość - podobnie było z tą radością. Ból był 

ogromny, cierpienie i łzy macierzyńskie, bo Syn 

został skazany i ukrzyżowany. Ale przyszedł 

Poranek Wielkanocny - Jezus żyje! Zmartwych-

wstał! Mówią, że najpierw ukazał się swojej Matce 

- inny, ale ten sam. 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu 

7 Radość - tę radość Maryja przeżywa już nie na 

ziemi, ale w niebie. Tam na wieki będzie ze swoim 

Synem, z Bogiem Ojcem, który stworzył Ją 

Niepokalanie Poczętą oraz z Boskim Oblubieńcem, 

Duchem Świętym; a nadto w gronie aniołów i zba-

wionych jako ich Królowa. 



32 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu 

Tradycyjnie na końcu odmawiania koronki dodaje 

się 2 Zdrowaś Maryjo dla uczczenia liczby lat (72), 

które miała przeżyć Matka Boża. 

 

V. KORONKA FRANCISZKAŃSKA 

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 

o wcieleniu Syna Bożego 

„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś, bowiem łaskę 

u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu 

nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie 

nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu 

tron Jego praojca Dawida” (Łk 1,30b-32). 

2. Nawiedzenie świętej Elżbiety 

„Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w 

Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie 

Służebnicy swojej. Oto, bowiem błogosławić mnie 

będą odtąd wszystkie pokolenia” (Łk 1,46b-47). 

3. Narodzenie Pana Jezusa 

„Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go 

w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla 

nich miejsca w gospodzie” (Łk 2,7). 
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4. Pokłon Trzech Króli 

„Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, 

Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. 

I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: 

złoto, kadzidło i mirrę” (Mt 2,11). 

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni 

„Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, 

gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał 

się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go 

słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i od-

powiedziami” (Łk 2,46-47). 

6. Zmartwychwstanie Pana Jezusa 

„Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem 

umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków” (Ap 

1,17b-18a). 

7. Wniebowzięcie i ukoronowanie Najświętszej 

Maryi Panny na Królową nieba i ziemi 

„Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta 

obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na 

jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12,1). 

Tradycyjnie na końcu odmawiania koronki dodaje 

się 2 Zdrowaś Maryjo dla uczczenia liczby lat (72), 

które miała przeżyć Matka Boża. 
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VI. KORONKA FRANCISZKAŃSKA 
z dopowiedzeniami. 

Na początku: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świę-

tego. Amen. Wierzę w Boga. Ojcze nasz. 3 Zdrowaś 

Maryjo. Chwała Ojcu. 

Podczas rozważania każdej tajemnicy odmawia się 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu 

Po słowie „Jezus” w Zdrowaś Maryjo dodajemy: 

1. Zwiastowanie: Któregoś Ty, Panno, z radością 

z Ducha Świętego poczęła. 

2. Nawiedzenie św. Elżbiety: Któregoś Ty, Panno, 

z radością do Elżbiety niosła. 

3. Narodzenie Pana Jezusa: Któregoś Ty, Panno, 

z radością w Betlejem porodziła. 

4. Pokłon Trzech Mędrców: Któregoś Ty, Panno, 

z radością Trzem Królom do uczczenia podała. 

5. Znalezienie Pana Jezusa: Któregoś Ty, Panno, 

z radością w świątyni odnalazła. 

6. Zmartwychwstanie Pana Jezusa: Któregoś Ty, 

Panno, z radością pierwsza po Zmartwychwstaniu 

ujrzała. 



35 

7. Wniebowzięcie i ukoronowanie Maryi: Który 

Cię, Panno, z radością wziął do nieba i ukorono-

wał na Królową nieba i ziemi. 

Tradycyjnie na końcu odmawiania koronki dodaje 

się 2 Zdrowaś Maryjo dla uczczenia liczby lat (72), 

które miała przeżyć Matka Boża. 

 

VII. KORONKA FRANCISZKAŃSKA 

Na początku: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świę-

tego. Amen. Wierzę w Boga. Ojcze nasz. 3 Zdrowaś 

Maryjo. Chwała Ojcu. 

Podczas rozważania każdej tajemnicy odmawia się 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś i Chwała Ojcu. 

Wielbimy Cię i składamy dzięki Tobie o Najświę-

tsza Trójco ze względu na łaski i przywileje dane 

Maryi. 

1. Zwiastowanie Wcielenia Chrystusa 

Błogosławię Cię i składam dzięki, o Najświętsza 

Trójco, ze względu na Najświętszą Maryję, wspo-

minając tę Jej radość, której doświadczyła w chwili 

poczęcia Słowa Bożego, a które stało się Jej Synem 

jako dobrodziejstwo dla całego rodzaju ludzkiego. 
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2. Nawiedzenie św. Elżbiety 

Błogosławię Cię i składam dzięki o Najświętsza 

Trójco ze względu na Najświętszą Maryję, 

wspominając tę Jej radość, której doświadczyła 

w chwili nawiedzenia św. Elżbiety wyznającej jej 

wcielenie Słowa Bożego. 

3. Narodzenie Pana Jezusa 

Błogosławię Cię i składam dzięki o Najświętsza 

Trójco ze względu na Najświętszą Maryję, wspo-

minając tę Jej radość, której doświadczyła podczas 

narodzenia Zbawiciela świata. 

4. Pokłon Trzech Mędrców 

Błogosławię Cię i składam dzięki o Najświętsza 

Trójco ze względu na Najświętszą Maryję, 

wspominając tę Jej radość, której doświadczyła, 

kiedy Trzej Mędrcy weszli do groty betlejemskiej, 

aby adorować narodzonego Mesjasza. 

5. Znalezienie Pana Jezusa 

Błogosławię Cię i składam dzięki o Najświętsza 

Trójco ze względu na Najświętszą Maryję, wspomi-

nając tę Jej radość, której doświadczyła, gdy po 

trzech dniach odnalazła swojego umiłowanego 

Syna, który, będąc w świątyni rozprawiał z uczo-
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nymi w Piśmie. 

6. Zmartwychwstanie Pana Jezusa 

Błogosławię Cię i składam dzięki o Najświętsza 

Trójco ze względu na Najświętszą Maryję, 

wspominając tę Jej radość, której doświadczyła, 

kiedy spotkała osobiście swojego Syna Jezusa 

Chrystusa po Jego śmierci i zmartwychwstaniu. 

7. Wniebowzięcie i ukoronowanie Maryi 

Błogosławię Cię i składam dzięki o Najświętsza 

Trójco ze względu na Najświętszą Maryję, wspo-

minając tę Jej radość, której doświadczyła, kiedy 

została wzięta do nieba i uniesiona przez aniołów 

do chwały raju jako córka Odwiecznego Ojca, 

Matka Wcielonego Słowa i najczystsza Oblubienica 

Ducha Świętego. O Królowo nieba i ziemi, Pani 

i Matko nasza umiłowana, prowadź nas do swego 

Syna! 

Tradycyjnie na końcu odmawiania koronki dodaje 

się 2 Zdrowaś Maryjo dla uczczenia liczby lat (72), 

które miała przeżyć Matka Boża. 
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VIII. KORONKA FRANCISZKAŃSKA 

Na początku: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świę-

tego. Amen. Wierzę w Boga. Ojcze nasz. 3 Zdrowaś 

Maryjo. Chwała Ojcu.  

Podczas rozważania każdej tajemnicy odmawia się 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś i Chwała Ojcu. 

1. Zwiastowanie Wcielenia Chrystusa 

Raduję się z Tobą, Maryjo, Twą niezmierzoną 

radością, która wypełniła Twe serce podczas zwia-

stowania anielskiego. 

2. Nawiedzenie św. Elżbiety 

Raduję się z Tobą Maryjo, poprzez doświadczenie 

pocieszenia podczas nawiedzenia świętej Elżbiety. 

3. Narodzenie Pana Jezusa 

Raduję się z Tobą Maryjo, Twą niewypowiedzianą 

radością podczas narodzenia Jezusa. 

4. Pokłon Trzech Mędrców 

Raduję się z Tobą Maryjo, Twą wielką radością, 

jakiej doznałaś w Twoim sercu podczas adoracji 

Trzech Mędrców. 

5. Znalezienie Pana Jezusa 

Raduję się z Tobą Maryjo, poprzez radość, której 
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doznałaś w Twoim sercu podczas znalezienia 

Jezusa w świątyni. 

6. Zmartwychwstanie pana Jezusa 

Raduję się z Tobą Maryjo, poprzez radość 

najczystszą, która napełniła Twoje serce, kiedy 

spotkałaś się z Jezusem Zmartwychwstałym. 

7. Wniebowzięcie i ukoronowanie Maryi 

Raduję się z Tobą Maryjo, poprzez niezmierzoną 

radość, którą zostałaś obdarzona w Twoim wzięciu 

do nieba i w Twoim ukoronowaniu. 

Tradycyjnie na końcu odmawiania koronki dodaje 

się 2 Zdrowaś Maryjo dla uczczenia liczby lat (72), 

które miała przeżyć Matka Boża. 

 

IX. KORONKA FRANCISZKAŃSKA 

Na początku: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świę-

tego. Amen. Wierzę w Boga. Ojcze nasz. 3 Zdrowaś 

Maryjo. Chwała Ojcu. 

Podczas rozważania każdej tajemnicy odmawia się 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś i Chwała Ojcu. 

1. Radość pierwsza: Anioł Gabriel zwiastuje 
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narodzenie Jezusa. 

O Maryjo Panno słuchająca. Ty jesteś pełna łaski. 

Ty jesteś pokorną Służebnicą Pana, Ty wypo-

wiedziałaś z własnej woli „tak" na orędzie anioła 

i stałaś się Matką Syna Bożego, który stał się 

Człowiekiem. Naucz nas mówić zawsze „Tak" 

Panu, nawet gdyby nas to dużo kosztowało. 

2. Radość druga: Matka Boża nawiedza swoją 

krewną Elżbietę. 

O Maryjo, Matka Pana naszego Jezusa, który wziął 

ciało z Ciebie, idziesz odwiedzić z radością i w po-

śpiechu starszą Twoją krewną Elżbietę, aby jej 

usługiwać. Przez twoje pozdrowienie syn Elżbiety 

jest uświęcony przez obecność Zbawiciela. Naucz 

nas, Matko Boża, jak mamy zwiastować i nieść 

Pana Jezusa naszym bliźnim. 

3. Radość trzecia: Pan Jezus Syn Boży rodzi się 

z Panny Maryi. 

O Maryjo Matko i zawsze Dziewico, w ubogiej 

grocie wydałaś na świat Pana Jezusa, który 

przyszedł na świat dla naszego zbawienia. Ty 

adorujesz Go jako Syna Bożego, którego zrodziłaś. 

Prowadź nas drogą żywej wiary w Jezusa naszego 
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Pana i Zbawiciela. 

4. Radość czwarta: Mędrcy ze Wschodu adorują 

Dziecię z Betlejem. 

O Maryjo uboga i pokorna sercem, naucz nas nie 

osądzać a jedynie ufać w Boże miłosierdzie, które 

nie ma względu na osoby. Bo jeśli nasza wiara nie 

objawia się w czynach, wielu mędrców wyprzedzi 

nas do Królestwa. 

5. Radość piąta: Matka Boża i święty Józef 

odnajdują Dziecię Jezus w świątyni. 
O Matko, Panno milczenia, Ty skaczesz z radości 

znalazłszy Jezusa w świątyni Jerozolimskiej i ado-

rujesz tajemnicę Syna Boga Stwórcy, który w Na-

zarecie żyje w posłuszeństwie swoim stworzeniom. 

Naucz nas szukać zawsze Pana Jezusa i żyć w po-

słuszeństwie. 

6. Radość szósta: Pan Jezus zmartwychwstaje 

chwalebnie po śmierci i ukazuje się swoim. 
Maryjo, źródło radości, Ty jesteś Matką Pana 

Zmartwychwstałego. On jest Tym, który zwyciężył 

śmierć. On jest naszą nadzieją na drodze życia. 

Naucz nas Maryjo zwyciężać egoizm, aby żyć 

w miłości do Zmartwychwstałego. 
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7. Radość siódma: Maryja wzięta z ciałem do 

nieba i ukoronowana jako Królowa i początek 

ludzkości odkupionej. 
Maryjo, Królowo Aniołów i Świętych, ukorono-

wana chwałą i czcią w radości bez końca. Ty jaśnie-

jesz przed nami jako Gwiazda Zaranna. Naucz nas, 

o Matko, iść przez świat, mając utkwiony wzrok 

tam, gdzie znajduje się autentyczna i nigdy nie 

kończąca się radość. 

Tradycyjnie na końcu odmawiania koronki dodaje 

się 2 Zdrowaś Maryjo dla uczczenia liczby lat (72), 

które miała przeżyć Matka Boża. 

Módlmy się: 

Boże, który w chwalebnym zmartwychwstaniu 

Twego Syna przywróciłeś radość całemu światu, 

daj nam przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi 

Panny łaskę radowania się bez końca życiem 

wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

 

X. KORONKA FRANCISZKAŃSKA 

Na początku: W imię Ojca i Syna, i Ducha Święte-

go. Amen. Wierzę w Boga. Ojcze nasz. 3 Zdrowaś 
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Maryjo. Chwała Ojcu. 

Podczas rozważania każdej tajemnicy odmawia się 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. 

W miejsce powyższych określeń tytułów 

poszczególnych dziesiątków Koronki Serafickiej 

można się posłużyć innym tekstem, na przykład: 

1. Uczestniczymy w radości Matki Najświętszej, 

która słowami Anioła została powiadomiona 

o swym posłannictwie Matki Boga. 

2. Uczestniczymy w radości Matki Najświętszej, 

która nawiedzając świętą Elżbietę, wyśpiewała 

Bogu niezrównany hymn pochwalny: niech dusza 

moja wielbi Pana. 

3. Uczestniczymy w radości Matki Najświętszej, 

która w Betlejem wydała światu Słowo Wcielone. 

4. Uczestniczymy w radości Matki Najświętszej, 

której Syn poprzez hołd trzech mędrców, objawił 

się światu. 

5. Uczestniczymy w radości Matki Najświętszej, 

która znalazłszy swego Syna wśród uczonych 

w świątyni, wiernie chowała w swym Sercu 

wspomnienia o jasności Jego umysłu. 
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6. Uczestniczymy w radości Matki Najświętszej, 

jakiej doznała po ujrzeniu swego Syna Zmartwych-

wstałego. 

7. Uczestniczymy w radości Matki Najświętszej, 

którą Bóg z duszą i ciałem zabrał do nieba, dając 

Jej godność Królowej nieba i ziemi. 

Tradycyjnie na końcu odmawiania koronki dodaje 

się 2 Zdrowaś Maryjo dla uczczenia liczby lat (72), 

które miała przeżyć Matka Boża. 

 

XI. KORONKA FRANCISZKAŃSKA 

Na początku: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świę-

tego. Amen. Wierzę w Boga. Ojcze nasz. 3 Zdrowaś 

Maryjo. Chwała Ojcu. 

Podczas rozważania każdej tajemnicy odmawia się 

Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. 

1. Bądź pochwalona, Święta Boża Rodzicielko, 

która przy Zwiastowaniu przyrzekłaś wierność woli 

Bożej. 

2. Bądź pochwalona, Święta Boża Rodzicielko, 

która przy nawiedzeniu świętej Elżbiety, hymnem 
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uwielbienia głosiłaś wielkość i dobroć Boga. 

3. Bądź pochwalona, Święta Boża Rodzicielko, 

która w ubóstwie i pokorze wydałaś światu Słowo 

Wcielone. 

4. Bądź pochwalona, Święta Boża Rodzicielko, 

która w ciszy własnej duszy przeżywałaś radość 

Objawienia Pańskiego. 

5. Bądź pochwalona, Święta Boża Rodzicielko, 

która w odnalezionym w świątyni Synu zawsze 

widziałaś Przedwieczne Słowo. 

6. Bądź pochwalona, Święta Boża Rodzicielko, 

która po boleści krzyżowej drogi zostałaś Matką 

Syna Zmartwychwstałego. 

7. Bądź pochwalona, Święta Boża Rodzicielko, 

która wzięta do nieba stałaś się Królową nieba 

i ziemi. 

Tradycyjnie na końcu odmawiania koronki dodaje 

się 2 Zdrowaś Maryjo dla uczczenia liczby lat (72), 

które miała przeżyć Matka Boża. 
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ZAKOŃCZENIE 

Niech te słowa z Reguły i Konstytucji Generalnych 

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich będą zachętą 

do oddawania czci Matce Najświętszej Królowej 

Zakonu Franciszkańskiego i ożywią naszą gor-

liwość i miłość do Niej. 

1. Dziewica Matka, pokorna służebnica Pańska 

posłuszna Jego słowu i wszystkim natchnieniom 

była przez Świętego Franciszka otoczona niewypo-

wiedzianą miłością i została ogłoszona Opiekunką 

i Orędowniczką jego rodziny. Stąd też niech także 

Franciszkanie świeccy dają świadectwo swojej 

ogromnej miłości przez naśladowanie Jej całkowi-

tego poddania swych pragnień Bogu oraz przez 

zanoszenie do Niej ufnej i żywej modlitwy (Reg 

FZŚ). 

2. Maryja, Matka Jezusa, jest wzorem w słuchaniu 

słowa i wierności powołaniu: w Niej, jak Fran-

ciszek, widzimy zrealizowane wszystkie cnoty 

ewangeliczne. 

3. Bracia niech pielęgnują gorąco miłość do 

Najświętszej Dziewicy, naśladują Jej, modlitwę 

i synowskie oddanie. Niech okazują swoją poboż-
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ność wyrazami szczerej wiary w formach przyję-

tych przez Kościół. 

4. Maryja jest wzorem płodnej i szczerej miłości 

dla całej wspólnoty kościelnej. Franciszkanie 

świeccy i wspólnoty niech się starają żyć doświad-

czeniem Franciszka, który Dziewicę Maryję 

uczynił przewodniczką swego dzieła; z Nią, jak 

uczniowie w Dniu Pięćdziesiątnicy, niech przyj-

mują Ducha, aby realizować się we wspólnocie 

miłości. (KG FZŚ). 
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