
HISTORIA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO 

Od pierwszych wieków chrześcijaństwa odczuwano potrzebę proszenia o wstawiennictwo 

Najświętszą Maryję Pannę. Dlatego w XII wieku utrwalił się w Kościele zwyczaj odmawiania 

pozdrowienia, którym w scenie zwiastowania Anioł przywitał Maryję. Później dodano do nich słowa 

wypowiedziane przez świętą Elżbietę w czasie nawiedzenia. Obecna forma „Zdrowaś Maryjo” 

ostatecznie ukształtowała się w XV wieku. Zatwierdził ją Pius V w 1566 roku. Z czasem do modlitwy 

„Zdrowaś Maryjo” zaczęto dodawać „Ojcze nasz” I tak te dwie modlitwy dały początek różańcowi. 

Za ojca Różańca świętego uważa się św. Dominika, któremu miała się objawić Matka Najświętsza i 

przykazać rozpowszechnianie tej modlitwy na całym świecie. Nie był to jednak Różaniec w 

dzisiejszej formie. Różaniec stał się dla św. Dominika skuteczną bronią w walce z herezją 

albingensów. Legenda głosi, że to właśnie w czasie jednej z jego wypraw, w trakcie której zwalczał 

tę herezję, zrodziła się modlitwa różańcowa. Nazwa Różańca wywodzi się ze średniowiecza. W 

ówczesnej mentalności świat stworzony traktowano jako księgę o Panu Bogu, a w przyrodzie 

dopatrywano się rzeczywistości duchowych. Szczególną rolę pełniły kwiaty, symbolizowały one 

różne cechy. Często też ofiarowywano kwiaty Bogu i ukochanym osobom. Modlitwy traktowane były 

jako duchowe kwiaty. I dlatego odmawianie różańca porównywano z dawaniem Matce Bożej róż. 

Stąd modlitwę tę nazwano wieńcem z róż, czyli różańcem. Modlitwa różańcowa bardzo szybko 

zyskała aprobatę Kościoła i była traktowana jako oręż przeciw wrogom wiary.  Papież Pius V, uczynił 

dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej. Papież Klemens XI po zwycięstwie 

odniesionym nad Turkami pod Belgradem, w 1716 roku, rozszerzył święto Matki Bożej Rożańcowej 

na cały Kościół. W roku 1885 papież Leon XIII polecił odmawiać Różaniec przez cały październik i 

wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie „Królowo różańca świętego módl się za nami”.  Do 

rozpropagowania Różańca przyczyniła się też sama Maryja. W swoich objawienia w Lourdes, Fatimie 

i w polskim Gietrzwałdzie wzywała do modlitwy różańcowej.  

Cuda przez wstawiennictwo modlitwy różańcowej:  

- CUD W HIROSZIMIE ORAZ W NAGASAKI 

 

Zaproszenie do różańca.  

„Różaniec! To tajemnica sukcesu w XX rozdziałach! Jest to zarazem odpowiedź na pytanie, dlaczego 

Maryja została ukoronowana na Królową Wszechświata. Jeśli chcę w życiu osiągnąd sukces muszę jak 

Maryja stanąd w każdej tajemnicy i porównad: jak Jezus, jak Maryja i jak ja realizuję zadania, które 

przynosi życie. Różaniec to również ofiarowanie komuś pięciu minut swojego życia. Tyle trwa mniej 

więcej jedna dziesiątka. Łącząc się z Maryją w Pozdrowieniu Anielskim, trzymamy się niejako Jej 

sukienki, a Ona w tym czasie oręduje za nami przed Bożym tronem w intencji przedkładanej przez 

nas. Wielu moich rówieśników wstydzi się różaoca. Dlaczego miałbym się wstydzid słów, które 

wypowiedział wysłannik Boży do Matki naszego Pana! Czy można wypowiedzied coś piękniejszego niż 

słowo Boże?”.  

 


