
 

Codziennie godzina 17.15 

Dla dzieci szkół podstawowych 

od 0 –V wtorek, czwartek 

Młodzież klasy VI, VII, VIII szkoły podstawowych,                                    

młodzież szkół średnich/                                                                              

młodzież przygotowująca się do bierzmowania / 

poniedziałek, piątek 

W środy, soboty niedziele zapraszamy całe rodziny 

 

 



 

Jak prawidłowo odmawiać różaniec? 

Jak prawidłowo odmawiać różaniec? Modlitwę zaczynamy czyniąc znak krzyża. Następnie następuje 

nienaruszalna sekwencja, w skład której wchodzą: 

 1 x Skład Apostolski – Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, 

 1 x Ojcze nasz, 

 3 x Zdrowaś Maryjo, 

 1 x Chwała Ojcu. 

W dalszej kolejności przechodzimy do rozważań nad daną tajemnicą. Ta część może mieć charakter 

zindywidualizowany – na początek wymieniamy tajemnicę, którą czynimy przedmiotem rozważań. 

Następnie możemy odczytać stosowny, wybrany na tę okoliczność fragment Ewangelii lub modlić się 

własnymi słowami. Po rozważaniach następuje długa sekwencja modlitewna: 

 1 x Ojcze nasz, 

 10 x Zdrowaś Maryjo, 

 1 x Chwała Ojcu. 

W jakie dni odmawia się różaniec? 

Przedstawiony powyżej schemat składa się na jedną zaledwie dziesiątkę, czyli pojedynczą tajemnicę. 

Odmówienie jednej części różańca wymaga 5-krotnego powtórzenia owego schematu, natomiast całego 

różańca – 20-krotnego. W praktyce ostatni wariant, ze względu na czasochłonność, jest rzadko 

praktykowany. Przyjętym natomiast zwyczajem jest odmawianie jednej części różańca, czyli zestawu 5 

tajemnic. Nie jest to narzucone na sztywno, lecz Kościół zaleca odmawianie konkretnych tajemnic w 

konkretne dni tygodnia. W jakie dni odmawia się różaniec?  

 Poniedziałek – Tajemnice radosne  

 Wtorek – Tajemnice Bolesne  

 Środa – Tajemnice Chwalebne  

 Czwartek – Tajemnice Światła 

 Piątek – Tajemnice Bolesne  

 Sobota – Tajemnice Radosne 

 Niedziela – Tajemnice Chwalebne 

Jak odmawiać różaniec? Wymaga to poznania jego schematu. Na początek wiedzieć należy, że różaniec 

podzielony jest na 4 części. Każda z nich zawiera 5 tajemnic. Jedna tajemnica to tak zwana „dziesiątka”. 

 Tajemnice radosne:  

o Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, 

o Nawiedzenie św. Elżbiety, 

o Narodzenie Pana Jezusa, 

o Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni, 

o Znalezienie Pana Jezusa w świątyni; 

 Tajemnice światła:  

o Chrzest Pana Jezusa w Jordanie, 

o Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie, 

o Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia, 

o Przemienienie Jezusa na górze Tabor, 

o Ustanowienie Eucharystii; 

o  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwiastowanie_Pa%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziewictwo_Marii_z_Nazaretu
https://pl.wikipedia.org/wiki/El%C5%BCbieta_(posta%C4%87_biblijna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCe_Narodzenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ofiarowanie_Pa%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%85tynia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odnalezienie_Jezusa_w_%C5%9Awi%C4%85tyni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrzest
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jordan_(rzeka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Bo%C5%BCe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nawr%C3%B3cenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemienienie_Pa%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustanowienie_Eucharystii


 Tajemnice bolesne:  

o Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu, 

o Biczowanie Pana Jezusa, 

o Cierniem ukoronowanie, 

o Droga Krzyżowa Pana Jezusa, 

o Śmierć Jezusa na krzyżu; 

 Tajemnice chwalebne:  

o Zmartwychwstanie Pana Jezusa, 

o Wniebowstąpienie Pana Jezusa, 

o Zesłanie Ducha Świętego, 

o Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 

o Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny. 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Modlitwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogr%C3%B3d_Oliwny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%82osta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wniebowst%C4%85pienie_Pa%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zes%C5%82anie_Ducha_%C5%9Awi%C4%99tego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wniebowzi%C4%99cie_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny

