
Litania loretańska 
do Najświętszej Maryi 

Panny



Kyrie, elejson. Chryste, elejson.   Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

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. 

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć 
się trwałym zdrowiem duszy i ciała, † i za wstawiennictwem 
Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od 
doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święta Maryjo, módl się za nami. 
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. 
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.



Domek Maryi

Sanktuarium w Loreto



Arka Przymierza
– aluzja biblijna, 
nawiązująca do skrzyni, w 
której Izraelici 
przechowywali tablice z 
przykazaniami. Był to 
symbol przymierza z 
Bogiem i znak Jego 
obecności wśród ludzi. 
Litania Loretańska ukazuje 
Maryję, jako nową „arkę”, 
bo nosiła w sobie Jezusa.

Wezwania o korzeniach biblijnych 
do których odwołuje się Litania do Matki Bożej



•„Zwierciadło sprawiedliwości” – w Starym Testamencie sprawiedliwość to synonim świętości. W Litanii Loretańskiej to 
wezwanie ukazuje, że Maryja jest odbiciem sprawiedliwości samego Boga.
•„Stolico mądrości” – w Maryi zamieszkał Jezus – wcielona Mądrość Boga. Dlatego jest Ona stolicą (łac. sedes – oznacza 
tron, siedzibę, mieszkanie) mądrości Bożej.
•„Przybytku Ducha Świętego” – łac. vas – oznacza naczynie, instrument. Maryja jest duchowym naczyniem napełnionym 
chwałą Boga i „sławnym pobożnością”.
•„Różo duchowna” – kwiat jest symbolem piękna, życia, delikatności, uroku. Litania do Matki Bożej przez ten tytuł zwraca 
uwagę na duchowe piękno Maryi.
•„Wieżo Dawidowa” – to wezwanie przypomina o żydowskim pochodzeniu Maryi. Król Dawid był dla Izraela symbolem 
dobrego władcy. Wybudował w Jerozolimie fortecę z obronnymi wieżami. Litania Loretańska nawiązuje do tego faktu i 
ukazuje, że Maryja jest Wieżą Dawidową, bo w Jej życiu spełniają się proroctwa Mesjasza, Nowego Dawida.
•„Wieżo z kości słoniowej” – określenie to nawiązuje do Pieśni nad pieśniami. Kość słoniowa to szlachetny materiał, a 
wieża kojarzy się z siłą, obroną, górowaniem nad ziemią. Litania do Matki Bożej ukazuje, że Maryja jest obronną „fortecą” 
przeciwko atakom Złego.
•„Domie złoty” – to wezwanie kojarzy się ze skromnym, ale najcenniejszym domem w Nazarecie.
•„Bramo niebieska” – tytuł wskazuje na niebo, dokąd Maryja została wzięta z duszą i ciałem.
•„Gwiazdo zaranna” – łac. stella matutina określało w starożytności Wenus (planeta ta jest widoczna nad horyzontem 
przed wschodem słońca). Litania do Matki Bożej, wskazuje, że Maryja poprzez swoje niepokalane poczęcie jest zwiastunką 
nadchodzącego odkupienia.
•„Uzdrowienie chorych”, „Ucieczko grzesznych”. „Pocieszycielko strapionych”, „Wspomożenie wiernych” i wcześniejsze 
„Przyczyno naszej radości” ukazują Maryję jako tę, która wyprasza nam u Boga szczególne łaski i wspomaga w różnych 
okolicznościach życia. Litania loretańska ukazuje Maryję obecną w różnych sytuacjach naszej codzienności, gdy jestem 
chory, strapiony, gdy upadam, ale też gdy wypełnia mnie radość.



Nowe wezwania 

• Matko Miłosierdzia –
od 8 listopada 2014 r.

• Królowo Rodzin - od 31 
grudnia 1995 r. (Regina 
Familiae)

• Matko 
Kościoła –
od 1980 r. 

• 1883 - Królowo Różańca Świętego 

• 1854 - Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta; 

• 1903 - Matko Dobrej Rady; 

• 1917 - Królowo Pokoju; 

• 1950 - Królowo Wniebowzięta.



Królowo Polski
Przynajmniej od 1656 w Polsce odmawiano 

wezwanie Królowo Korony Polskiej, oficjalnie 
zatwierdzone 12 października 1922, a po II 

wojnie światowej zmienione na Królowo Polski

1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz 
w sposób oficjalny ślubował przed wizerunkiem Matki 
Bożej Łaskawej: „Ciebie za patronkę moją i za królowę
państw moich dzisiaj obieram”.

W trzechsetną rocznicę ślubów Jana Kazimierza episkopat 
Polski z inicjatywy więzionego prymasa Stefana Wyszyńskiego 
dokonał ponownego zawierzenia całego kraju Maryi i 
odnowienia ślubów królewskich. 26 sierpnia 1956 roku ok. 
miliona wiernych na Jasnej Górze złożyło Jasnogórskie Śluby 
Narodu Polskiego. 


