
Wspólnie odmawiana modlitwa ma niezwykle istotne znaczenie. Nie tylko 

wyraża wiarę, która łączy rożne osoby w ich wzajemnym zwróceniu się ku Bogu. Staje 

się także umocnieniem dla tych, którzy tworzą wspólnotę uczniów Chrystusa. Kiedy 

widzę, że obok mnie modli się mąż lub żona, dziecko czy wnuk, ktoś z sąsiedztwa lub 

osoba mi nieznana – mogę doświadczyć siły jedności i piękna bycia w Kościele, 

wspólnego podążania ku Bogu. Jest to niezwykle budujące, kiedy na modlitwie 

różańcowej odmawianej w październiku gromadzą się małżeństwa lub całe rodziny. 

To zwrócenie się ku Panu wraz z Maryją zjednuje wiele łask i Boże błogosławieństwo. 

 Wspólna modlitwa jest również ujęta w pewne formy, które podkreślają 

jedność modlących się ludzi. Stąd warto zwrócić uwagę na sposób, w jaki odmawiamy 

„Zdrowaś Maryjo”. Zdarza się przecież, że wyraźnie widać tu różne przyzwyczajenia 

i naleciałości. 

 Pierwszą jest wypowiadanie słów ‘Zdrowaś Mario’ i ‘Święta Mario’ zamiast 

‘Zdrowaś Maryjo’ i ‘Święta Maryjo’. W języku polskim celowo odróżnia się imię 

Matki Zbawiciela. Tylko Ją określamy mianem Maryi. Kobiety, które ku Jej czci noszą 

to imię używają formy Maria. Poprawnie powinniśmy modlić się poprzez 

wypowiedzenie słów Maryjo. Druga naleciałość wyraża się w sformułowaniu ‘łaskiś 

pełna’. Wydaje się, że chcąc w naturalny sposób ułatwić sobie wymowę słów ‘łaski 

pełna’ niekiedy zmiękczamy je poprzez zmianę końcówki rzeczownika. Tak przecież 

czynimy przy przymiotniku ‘błogosławionaś’. O ile takie zmiękczenie (a zarazem ślad 

starej polszczyzny) są uzasadnione w przypadku przymiotnika, o tyle oprawna forma 

rzeczownika to jednak ‘łaski pełna’. Trzecia uwaga dotyczy dodawania formy 

czasownika ‘być’. Niekiedy słyszymy taką wersję modlitwy: ‘błogosławiona jesteś 

między niewiastami’ i ‘błogosławiony jest owoc żywota’. Tymczasem należy 

wymawiać: ‘błogosławionaś Ty między niewiastami’ oraz ‘błogosławiony owoc 

żywota’. 

 Poprawnie odmówione „Zdrowaś Maryjo” powinno brzmieć tak: 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami 

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się 

za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 



 

SALVE REGINA  

Salve, Regina, mater misericordiae, vita, dulcedo 

et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules filii 

Hevae. Ad te suspiramus gementes et flentes  

in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata 

nostra, illos tuos misericordes oculos  



ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum 

ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende.  

O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.  
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  NIEDZIELA WT. – CZW. PODCZAS WSZYSTKICH  
  7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (DZIECI), 10:00-12:00  MSZY ŚWIĘTYCH, 
  13:00, 18:00 (MŁODZIEŻ), 20:00 15:30-17:30 A TAKŻE CODZIENNIE 
  DNI POWSZEDNIE SOB. OD GODZ. 17:30 
  7:00, 8:30, 18:00 10:00-12:00     

 można zamawiać w kancelarii, a także w zakrystii; 
: ks. prałat Stanisław Błaszkowski • tel./fax. 55 641 26 60 

ks. Marek Piedziewicz, ks. Piotr Kanarek, ks. Piotr Chmura, ks. Łukasz Sołtysiak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


