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RÓŻANIEC POWOŁANIOWY 

TAJEMNICE RADOSNE  
 
P. W imię Ojca † i Syna, i Ducha Świętego. 
W. Amen.  
P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. 
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. 

P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 
W. Jak była na początku, teraz i zawsze, 

i na wieki wieków. Amen. 
 
VENI SANCTE SPIRITUS 
 
Przybądź, Duchu Święty, 
Spuść z niebiosów wzięty 
Światła Twego strumień. 
 
Przyjdź, Ojcze ubogich, 
Dawco darów mnogich, 
Przyjdź Światłości sumień! 
 
O najmilszy z Gości, 
Słodka serc radości, 
Słodkie orzeźwienie. 
 
W pracy Tyś ochłodą, 
W skwarze żywą wodą, 
W płaczu utulenie. 
 
Światłości najświętsza! 
Serc wierzących wnętrza 
Poddaj swej potędze! 
 
 
 

Bez Twojego tchnienia 
Cóż jest wśród stworzenia? 
Jeno cierń i nędze! 
 
Obmyj, co nieświęte, 
Oschłym wlej zachętę, 
Ulecz serca ranę! 
 
Nagnij, co jest harde, 
Rozgrzej serca twarde, 
Prowadź zabłąkane. 
 
Daj Twoim wierzącym, 
W Tobie ufającym, 
Siedmiorakie dary! 
 
Daj zasługę męstwa, 
Daj wieniec zwycięstwa, 
Daj szczęście bez miary! 
 
 

WSTĘP 

P. Święta Dziewico, Córko Izraela, którą Ojciec wybrał jako Oblubienicę Ducha Świętego i 
Matkę swojego Syna, obdarz, prosimy, młodych ludzi tą samą odwagą, dzięki której Ty sama 
zaufałaś całkowicie Bogu. Tobie, Matko Wiecznego Kapłana, zawierzamy osoby powołane do 
kapłaństwa. Tobie, któraś została jako pierwsza konsekrowana Ojcu, powierzamy chłopców 
i dziewczęta wybranych do całkowitego poświecenia się na służbę Bogu w życiu zakonnym i 
konsekrowanym. Tobie, która jak nikt inny żyję w duchu całkowitej bliskości z Jezusem, 
zawierzamy tych, którzy poprzez pozostawienie świata i poświęcenie życia na modlitwę, 
obierają życie monastyczne. Tobie, która byłaś świadkiem rodzącego się Kościoła, 
zawierzamy wszystkie powołania z tego Kościoła, aby tak jak w pierwszych wiekach i dziś 
głoszono, że Jezus Chrystus jest jedynym Panem żyjącym w Duchu Świętym na wieki 
wieków.     
 
W. Amen. 



 

 
Różaniec Powołaniowy – Tajemnice Radosne 

 

 

 
 

PIERWSZA TAJEMNICA RADOSNA 
 

 

 

ZWIASTOWANIE MARYI, IŻ JEST MATKĄ SYNA BOŻEGO  
 “Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” 

(Łk 1,38) 
 
INTENCJA 
P. Módlmy się, aby ci, którzy zostali powołani przez Boga do różnych form życia 
konsekrowanego, umieli za przykładem Maryi, powiedzieć Bogu „tak”. Niech owo „tak” 
wypowiedziane przez Maryję będzie w sposób szczególny wzorem do naśladowania dla 
każdego Zmartwychwstańca, dla którego Maryja powinna być we wszystkim przykładem 
życia i działania (por. Określenie Charyzmatu).  
 
 
ROZWAŻANIE 
L. Maryjo, Ty odpowiedziałaś aniołowi: “Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według 
słowa twego”. Niech w ten sam sposób Słowo Boga, Jezus Chrystus, Twój Syn żyje i w nas. 
Niech nasze serca również staną się otwarte na oścież, aby Boże Słowo nieustannie w nas 
wzrastało.  
 
Ojcze nasz… 
Zdrowaś Maryjo… (10x) 
Chwała Ojcu… 
O mój Jezu… 
 
P. Poślij Panie, 
W. Świętych robotników na żniwo swoje. 
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DRUGA TAJEMNICA RADOSNA 
 

 
 

NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY. 
 “Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” 

(Łk 1,45) 
 
INTENCJA  
P. Módlmy się, aby rodziny przepełnione żywą miłością i wiarą były źródłem prawdziwych 
powołań.  Niech rodzice i wychowawcy pomagają, a nie przeszkadzają, młodym ludziom w 
rozeznawaniu ich drogi życiowej. W tym zakresie Zmartwychwstańcy w swoim apostolacie 
wychowawczym i w życiu wspólnotowym niech będą wzorem prawdziwego życia 
chrześcijańskiego dla wychowanków i osób, z którymi współpracują (por. KCR 205).      
 
 
ROZWAŻANIE  
L. O Maryjo, Ty odwiedziłaś swoją krewną Elżbietę. Na jej słowa: „błogosławiona między 
niewiastami”, odpowiedziałaś z radością: „wielbi dusza moja Pana”, a potem uwielbiałyście 
Boga we wspólnej modlitwie. O Maryjo, niech przez Twoje wstawiennictwo zagości w naszej 
wspólnocie i w naszych rodzinach radość, abyśmy umieli zawsze odpowiadać Bogu z taką 
samą jak Twoja radością.  
 
 
Ojcze nasz… 
Zdrowaś Maryjo… (10x) 
Chwała Ojcu… 
O mój Jezu… 
 
P. Poślij Panie, 
W. Świętych robotników na żniwo swoje. 
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TRZECIA TAJEMNICA RADOSNA 
 

 
 

NARODZENIE JEZUSA W BETLEJEM 
 “Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie 
udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest 

Mesjasz, Pan.” 
(Łk 2,10-11) 

 
INTENCJA 
P. Módlmy się, aby kapłani i osoby konsekrowane zawsze byli przykładem świętości, 
gotowości i oddania, by Chrystus mógł się poprzez ich przykład nieustannie rodzić w 
ludzkich sercach. Niech ich żywe świadectwo życia Ewangelią zrodzi w Kościele powołania, 
które będą w sposób szczególny oddane na służbę głoszenia Dobrej Nowiny. W tej misji niech 
osoba Czcigodnego Sługi Bożego o. Pawła Smolikowskiego CR będzie dla tych, których Bóg 
powołuje do służenia Mu i Kościołowi Świętemu w Zgromadzeniu Zmartwychwstania, 
źródłem szczególnej inspiracji.  
 
ROZWAŻANIE  
L. Grota Betlejemska jest znakiem nieskończonej Bożej łaski. Zapaleni miłością Chrystusa, 
który ofiaruje samego siebie za nas, chcemy żyć naszym powołaniem w taki sposób, aby 
przyprowadzać wszystkich do miejsca, gdzie narodził się nam Zbawiciel. Prośmy, aby 
Dzieciątko Jezus obdarzało nas łaską pokory, ponieważ tylko dzięki tej cnocie możemy w 
pełni doświadczyć radości wypływającej z tajemnicy Narodzenia Pańskiego.  
 
Ojcze nasz… 
Zdrowaś Maryjo… (10x) 
Chwała Ojcu… 
O mój Jezu… 
 
P. Poślij Panie, 
W. Świętych robotników na żniwo swoje. 
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CZWARTA TAJEMNICA RADOSNA 
 

 
 

OFIAROWANIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI 
 “A Twoją duszę miecz przeniknie” 

(Łk 2,35) 
 
INTENCJA  
P. Módlmy się, aby w duchu wierności swemu chrzcielnemu powołaniu do powszechnego 
kapłaństwa wszyscy wierzący umieli ofiarować własne życie na służbę miłą Bogu w ten sam 
sposób, w jaki czynili to Sługa Boży Bogdan Jański i jego naśladowcy, nieustannie umierając 
samym sobie, by żyć życiem przepełnionym Duchem Świętym.  
 
ROZWAŻANIE 
L. Panie Jezu, niech Twoja Boża wola wypełnia się nawet wtedy, kiedy wymaga to naszego 
szczególnego poświęcenia. Bądź wola Twoja, o Boże, także wtedy, gdy w pełni jej nie umiemy 
pojąć. Bądź wola Twoja, o Boże, nawet wtedy, kiedy nasze oczy nie są w stanie jej w pełni 
zobaczyć.  
 
Ojcze nasz… 
Zdrowaś Maryjo… (10x) 
Chwała Ojcu… 
O mój Jezu… 
 
P. Poślij Panie, 
W. Świętych robotników na żniwo swoje. 
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PIĄTA TAJEMNICA RADOSNA 
 

 
 

ZNALEZIENIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI 

“Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” 
(Łk 2,49) 

 
INTENCJA 
P. Módlmy się, aby wspólnoty parafialne były szczególnie otwarte na tych, którzy pragną 
wzrastać w wierze. Niech ich zapalają do odpowiedzenia „tak” na Boże wezwanie do 
wyłącznej służby Ewangelii. Niech będą przestrzenią formacyjną dla tych, którzy pragną 
podążać drogą powołania. Módlmy się, aby wspólnoty zmartwychwstańcze były miejscami, 
gdzie praktyka gościnności, znak wspólnoty prawdziwie chrześcijańskiej, jest szczególnie 
(por. KCR 139).   
 
ROZWAŻANIE 
L. Maryjo, Ty przyprowadziłaś Jezusa do Świątyni Jerozolimskiej. Gdy przez trzy dni nie 
mogłaś Go znaleźć, smutek wypełniał Twoją duszę. Gdy Go natomiast znalazłaś, zadbałaś, 
aby wzrastał w mądrości i łasce u Boga i u ludzi. Matko, kiedy będziemy zagubieni, przyjdź 
do nas z Bożą łaską i sprowadź nas z powrotem na drogi Bożej miłości. Prosimy Cię, ucz nas 
i kształtuj, aby łaska Boża była zawsze z naszymi rodzinami i abyśmy umieli wzrastać w 
mądrości i łasce u Boga i u ludzi.   
 
Ojcze nasz… 
Zdrowaś Maryjo… (10x) 
Chwała Ojcu… 
O mój Jezu… 
 
P. Poślij Panie, 
W. Świętych robotników na żniwo swoje. 
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MODLITWA 
P. Panie nasz Boże, prosimy Cię, obdarzaj swe dzieci zdrowiem duszy i ciała, a za 
wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy chroń nas od wszelkiego zła i 
doprowadź do prawdziwych wiecznych radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
W. Amen. 
 

LITANIA POWOŁANIOWA 

Kyrie, elejson. 
 
Chryste, usłysz nas. 
 
 
 
Ojcze z nieba, Boże, 

 
Synu, Odkupicielu świata Boże, 
 
Duchu Święty Boże, 

 
Święta Trójco, Jedyny Boże, 
 
 
Święta Maryjo,  
Święta Boża Rodzicielko, 
Święta Panno nad pannami, 
Matko Chrystusowa, 
Matko Kościoła, 
Matko łaski Bożej, 
Matko zawsze gotowa wypełniać Boże plany, 
Panno w pełni ukształtowana przez Boga, 
Panno zawsze otwarta na Ducha Świętego,  
Panno zawsze gotowa na Boże wezwania, 
Przybytku Ducha Świętego, 
Przykładzie wiernego rozeznawania woli Bożej, 
Przykładzie oddania i szczodrobliwości, 
Przykładzie całkowitego poświęcenia, 
Drogowskazie woli Bożej, 
Przykładzie dla tych, co szukają swojego powołania, 
Wspomożenie tych, co pragną żyć Ewangelią, 
Pomoc tym, którym trudno zadecydować, 
Matko kapłanów i ich Wspomożycielko, 
Matko osób konsekrowanych pomagająca im żyć wiernie, 
Matko diakonów kierująca ich służbą, 
Matko obejmująca życie kontemplacyjne i ucząca 
modlitwy, 
Matko czyniących uczynki miłosierdzia, 
Matko wszystkich powołań, 
Matko wszystkich chrześcijan, 
 

Chryste, elejson.  
Kyrie, elejson.  
Chryste, wysłuchaj nas. 
 
 
 
zmiłuj się nad nami.  
 
zmiłuj się nad nami.  
 
zmiłuj się nad nami.  
 
zmiłuj się nad nami.  
 
 
módl się za nami 
módl się za nami 
módl się za nami 
módl się za nami 
módl się za nami 
módl się za nami 
módl się za nami 
módl się za nami 
módl się za nami 
módl się za nami 
módl się za nami 
módl się za nami 
módl się za nami 
módl się za nami 
módl się za nami 
módl się za nami 
módl się za nami 
módl się za nami 
módl się za nami 
módl się za nami 
módl się za nami 
 
módl się za nami 
módl się za nami 
módl się za nami 
módl się za nami 
 



 

 
Różaniec Powołaniowy – Tajemnice Radosne 

 

 

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. 

 
P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. 
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
 
MODLITWA KOŃCZĄCA 
P. Boże, Ty powołałeś Apostołów do głoszenia całemu światu Jezusa Chrystusa, spraw, 
abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny umieli się oddać na całkowitą służbę 
głoszenia Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.  
 
W. Amen. 
 

MODLITWA O ŚWIĘTE POWOŁANIA 
 KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE 

 
PANIE JEZU, 

Wcielona Mądrości, 
obdarz Twój Kościół 
mądrymi kapłanami, 

którzy będą uczyć innych 
Twojej mądrości. 

NAJPIĘKNIEJSZA JUTRZENKO, 
która zrodziłaś Jezusa, Słońce Sprawiedliwości, 

rozpal nas Bożą miłością i 
daj nam świętych głosicieli Ewangelii. 

Niech światło Bożej miłości 
zapłonie na całej ziemi. 

Amen. 
 
P. Pani Mentorelska, Pani Łaskawa, 
W. Módl się na za nami. 

P. Poślij Panie, 
W. Świętych robotników na żniwo swoje. 

P. Niech poprzez ręce Najświętszej Maryi Bóg was błogosławi: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch 
Święty. 
W. Amen. 

P. Idźmy w pokoju, 
W. Bogu niech będą dzięki. 


