1

KOMENTARZ DO WEZWAŃ
LITANII LORETAŃSKIEJ
Litania do Najświętszej Marii Panny to
jedna z najczęściej odmawianych
modlitw na cześć Matki Bożej.
Imię „Maryja” czyli Miriam oznacza
gwiazda morza. Dziś nie mamy
problemu z nawigacją, ale kiedyś
gwiazdy były jedyną wskazówką do
określenia położenia statku. Gwiazda
była przewodnikiem w nocy, pozwalała
odnaleźć drogę. Maryja jest zatem jakby
naszą szczególną przewodniczką,
dzięki której potrafimy odnaleźć
właściwą drogę do Jezusa. Jest też
Bożą Rodzicielką: urodziła Zbawiciela, a
skoro tak, to w sensie duchowym jest i
naszą Matką.
Litania zawiera w sobie bogactwo
biblijnych określeń Maryi, powstawała
przez długi czas i jest wyrazem naszej
wiary, opartej na Piśmie Świętym.
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Jak odmawiać Litanię Loretańską, by
nie stała się tylko pustym powtarzaniem,
ale głęboką modlitwą, wołaniem serca?
Tekst litanii może stać się dla nas okazją
do medytacji nad konkretnymi tajemnicami życia Jezusa i Maryi. Zobaczmy,
co o danym wydarzeniu mówi Pismo św.
Odkryjemy wówczas jak bardzo Jej
życie opisują księgi Starego Testamentu.
Kyrie Eleison
Litania zaczyna się od wezwań "Kyrie
Eleison, Chryste Eleison" oraz inwokacji
do Osób Trójcy Świętej, czyli samego
Boga. Ten wstęp przypomina nam, że
modlimy się zawsze i tylko do Boga i to
Jego prosimy o zmiłowanie.
Jezus założył Kościół, który stanowi
Jego Mistyczne Ciało, w nim zaprosił
ludzi do współdziałania w Jego dziele,
dlatego Maryja i święci mają swój udział
w misji jednania Boga ze światem.
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Modlitwa do Maryi to tak naprawdę
modlitwa poprzez Jej wstawiennictwo,
dlatego powtarzamy zwrot: "módl się za
nami". Tytuły sławiące Maryję odnoszą
się zawsze do Boga, który "uczynił Jej
wielki rzeczy".
Świętość ma dwóch autorów: przede
wszystkim Boga, dopiero potem
człowieka. Miłość Boga objawia się w
historii ludzi i jest dobrze widoczna w
życiu Matki Bożej. Każdy "komplement"
pod Jej adresem jest więc w istocie
oddawaniem chwały Bogu.
Królowo pokoju, módl się za nami!
To wezwanie weszło do litanii
podczas I Wojny Światowej. Zdawało się
wtedy, że nie będzie mieć ona końca i
pokój nigdy nie zapanuje między
narodami.
Jest
ono
głęboko
uzasadnione, gdyż Maryja dała nam
Tego, którego przepowiadał prorok jako
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"Księcia Pokoju" (Iz 9, 5), który sam
później powiedział: "Pokój zostawiam
wam, pokój mój daję wam" (J 14, 27), o
którym pisze Apostoł: "On bowiem jest
naszym pokojem" (Ef 2, 14).
Matko nienaruszona,
módl się za nami!
Pierwsza niewiasta, Ewa zgrzeszyła i
ściągnęła na siebie następujący wyrok:
"Obarczę cię niezmiernie wielkim
trudem twej brzemienności, w bólu
będziesz rodziła dzieci" (Rdz. 3, 16).
Niepokalana Maryja nie podlegała
skutkom grzechu pierworodnego. Św.
Augustyn tak usiłuje wyjaśnić tę
tajemnicę: „Jak promienie słoneczne
przenikają szkło, a mimo to nie
naruszają go, ani nie niszczą, tak też
Maryja porodziła Chrystusa, Słońce
sprawiedliwości, bez jakiegokolwiek
naruszenia swego dziewictwa."
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Panno można, módl się za nami!
Apostoł Jakub pisze: „Wiele może
ustawiczna prośba sprawiedliwego".
Czego to nie potrafią uzyskać u Boga
Jego przyjaciele, święci! A co dopiero
może Najświętsza Dziewica!
Maria
jest
przecież
Matką
wszechmocnego Syna Bożego. A to
mówi wszystko. Jeżeli jej Syn jest
wszechmocny z natury, to ona jest
wszechmocna przez łaskę, ona jest w
całym tego słowa znaczeniu Panną
możną.
Pamiętajmy zawsze, zwłaszcza w
ciężkich chwilach naszego życia o
Matce, potężnej Pośredniczce łask.
Starajmy się też wlewać w serca innych
dziecięcą ufność w jej potęgę.
Módl się za nami, przemożna
Pośredniczko nasza, abyśmy się stali
godnymi obietnic Chrystusowych!
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Królowo Różańca świętego,
módl się za nami!
Poprzez tajemnice Różańca widzimy
Maryję, jak żyła na ziemi, jak dzieliła
radości i cierpienia ze Zbawicielem, jak
Chrystus stopniowo wprowadzał Ją w
chwałę niebieską. Tak więc w Różańcu
jest ona jakby drabiną Jakubową, która
także nas, po dwudziestu szczeblach
prowadzi do nieba.
Królowo bez zmazy pierworodnej
poczęta, módl się za nami!
My, dzieci Adama, przyszliśmy na
świat splamieni grzechem pierwszych
rodziców. Maryja została wyjęta spod
tego prawa i uchroniona od tej zmazy ze
względu na Jej posłannictwo i na
wybranie do godności Matki Boga, ze
względu na zasługi Wcielenia, Męki,
Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa.
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Królowo wszystkich Świętych,
módl się za nami!
Najświętsza Dziewica jaśnieje ponad
wszystkimi Świętymi łaską, cnotą,
chwałą i pełnią władzy.
Św. Bazyli napisał: „Jak blask Słońca
przewyższa blaski gwiazd wszystkich
razem wziętych, tak chwała Matki Boga
przyćmiewa wspaniałość wszystkich
świętych".
Królowo wyznawców,
módl się za nami!
Umiłowany uczeń w swoim liście
pisze: „Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest
Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on
w Bogu" (1 J 4, 15). Tych, którzy wiernie
postępowali według tej zasady,
nazywamy wyznawcami. Niepokalana
zawsze wyznawała wiarę w bóstwo
swego Syna, także wtedy, gdy on stanął
przed jej oczyma w bezgranicznej nędzy
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i słabości. Jej wiara w Niego nie
zachwiała się w mrokach Betlejem ani w
czasie ucieczki do Egiptu, ani w
warsztacie nazaretańskim, ani wtedy,
gdy został ukrzyżowany. A gdy opuścili
go wszyscy, Maryja szła dalej Jego
śladami, do końca wierna, jakby chciała
wołać do całego świata: „ten, co tu na
krzyżu wije się w bólu i kona jest Synem
Boga żywego, Jezus Chrystus, któremu
cześć i chwała na wieki!”.
Królowo apostołów, módl się za nami!
Jak jest misja apostoła? Św. Paweł
odpowiada: "Głosimy Jezusa Chrystusa
Pana naszego" (2 Kor 4, 5). Maryja jest
tą „z której się narodził Jezus " (Mt 1,
16), Jemu poświęciła całe swe życie, nie
tylko tu na Ziemi, ale każdego dnia w
swej Chwale prowadzi do Niego innych.
Przewyższa Apostołów o tyle, o ile czyn
stoi nad słowem.
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Królowo Proroków, módl się za nami!
Niepokalana
była
ustawicznym
tematem zapowiedzi proroków, poprzez
których Bóg przygotowywał świat na
przyjście Mesjasza. Wszyscy oni (Eliasz
i Elizeusz, czterej wielcy prorocy: Izajasz,
Jeremiasz, Ezechiel i Daniel, potem
dwunastu mniejszych) budzili tęsknotę
za Mesjaszem, którego zrodzi Dziewica.

Bramo niebieska, módl się za nami!
W modlitwach kapłańskich Kościół
wielbi Matkę Bożą jako bramę niebios.
Maryja jest bramą nieba, ponieważ
przez nią przyszedł Ten, który nam na
nowo otworzył zamknięte podwoje
niebios. Ten, który powiedział o sobie:
„Ja jestem bramą” (J 10, 9).
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Wspomożenie wiernych,
módl się za nami!
"O Matko, przybądź i pomóż mi się
modlić! O Matko, przybądź i pomóż mi
w walce! O Matko, przybądź i dopomóż
mi w cierpieniu! O Matko, przybądź i
zostań ze mną! Ty przecież możesz mi
dopomóc, o Przepotężna! Ty chcesz mi
dopomóc, o Najlepsza! Ty musisz mi
teraz dopomóc, o Najwierniejsza! Ty mi
też dopomożesz, o Najmiłosierniejsza!"
Uzdrowienie chorych,
módl się za nami!
Jeżeli ten sam Zbawiciel wysłuchał
Jaira - setnika z Kafarnaum, to o ileż
bardziej wysłucha swoją Matkę, ilekroć
Ona wstawia się za cierpiącymi dziećmi,
za tymi, których On sam Jej przekazał
na krzyżu mówiąc: „Niewiasto, oto syn
twój. Oto matka twoja!" (J 19, 26).
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Gwiazdo zaranna, módl się za nami!
Maryja
jaśniejąca
niebiańskim
światłem, jest dla nas, którzy stąpamy
po omacku w mrokach wiary świetlaną
gwiazdą, oświecającą nas byśmy mogli
dojść do wiecznego światła - do
oglądania Boga.
Św. Bernard przyznaje, że: „słusznie
porównuje się Maryję do gwiazdy, której
blaski przenikają wszelakie ciemności,
rozpraszają mroki świata, rozpalają
serca… Pod ich ożywczym działaniem
bujnie rozwijają się cnoty, a usychają
występki ".
Arko przymierza, módl się za nami!
W złotej Arce Izraelici przechowywali
otrzymane na Synaju Tablice Dziesięciu
Przykazań, różdżkę Aarona i naczynie z
manną (Wj 25). Arka i jej skarby to
piękny, duchowy symbol Niepokalanej!
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Maryja kryła w arce swojego ciała
prawdziwą mannę: Chrystusa, który jest
Chlebem Żywym, oraz prawodawcą
Nowego Przymierza.
Domie złoty, módl się za nami!
Gdy Salomon ukończył wspaniałą
budowlę, jaką była świątynia, rzekł:
„Zbudowałem dom dla Imienia Pana,
Boga Izraela" (1 Krl 8, 20).
W daleko wznioślejszym sensie mogła
to samo powiedzieć o sobie Maryja,
przechowująca i rozważająca w swoim
sercu wszystkie dzieła Boga.
Wnikanie w plany i zamiary Boga to
istota mądrości. Sam Jezus to podkreślił
mówiąc o Maryi: „Błogosławieni ci,
którzy słuchają słowa Bożego i
zachowują je wiernie" (Łk 11, 28).
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Wieżo z kości słoniowej,
módl się za nami!
Jak do wieży z kości słoniowej
Salomona schodzili się zewsząd, by
zasięgnąć jego opinii, tak też wszyscy
przychodzą do Maryi, by zasięgnąć u
Niej zbawiennej rady.
Maryja jest wieżą z kości słoniowej
także ze względu na wzniosłość Jej
cnót: jasnych i mocnych, niby kość
słoniowa.
Wieżo Dawidowa, módl się za nami!
Ewa upadła zwiedziona przez
szatana, Maryja zaś przez Jezusa
zadała mu śmiertelny cios i odtąd jest
niezwyciężoną pomocą dla wszystkich,
którzy się do Niej uciekają. Nazywana
jest Wieżą Dawida ze względu na to, że
bramy piekła nigdy nie przemogły Jej
duszy.
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Przeciwnie, Ona je pokonała i jak
obwarowana wieża stanowi ochronę dla
wiernych, którzy się do Niej uciekają.
Wyrażenie "Wieżo Dawidowa" nawiązuje
do słów z Pieśni nad Pieśniami: "Szyja
twoja jak wieża Dawida, warownie
zbudowana; tysiąc tarcz na niej
zawieszono,
wszystką
broń
walecznych". Oprócz tego inwokacja ta
nawiązuje bezpośrednio do potężnej
wieży, która strzegła północnozachodniej części murów Jerozolimy.
Różo duchowna, módl się za nami!
Jak róża uchodzi za królową wśród
kwiatów, tak Maryja jest królową
ludzkości, ze względu na woń swoich
cnót oraz moralne i duchowego piękno.
Jej piękno ma swe źródło w tajemnicy
Jej Niepokalanego Poczęcia.
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Kościół wysławia piękno Jej miłości do
Boga i ludzi przez symbol róży oraz
legendę, według której w grobie Maryi
zamiast jej ciała znaleziono białe lilie
i wonne róże.
Naczynie osobliwego nabożeństwa,
módl się za nami!
Sprawiedliwość Maryi wyraża się w
pobożności. Łacińskie słowo "devotio"
nawiązuje do czasownika „oddanie”,
przypominając, że istotą pobożności jest
zrodzone z miłości oddanie siebie Bogu.
W swoich pismach św. Alfons Liguori
porównuje Maryję do słonecznika, który
stale zwraca się do Słońca. Podobnie
Maryja kierowała całą swą istotę stale
ku Bogu i Jego woli. Miłość i chwała
Boga były Jej jedynym pragnieniem,
wszystkim, czego szukała, czemu była
oddana.
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Naczynie poważne, módl się za nami!
Sprawiedliwość Maryi opierała się na
filarach Jej nadziei i ufności w Bogu.
Albowiem, podobnie jak naiwny i ślepy
jest ten, kto gardząc pomocą Boga ufa
jedynie w swe własne możliwości, tak
samo na szczególną cześć zasługuje
ten, kto jak Panna Maryja wszystkiego
oczekuje od Boga, na Nim opiera
budowę swego życia i tylko Jemu ufa.
Naczynie duchowne,
módl się za nami!
Maryja jest określana naczyniem
duchownym, ze względu na Jej życie,
które opierało się na wierze z Boże
obietnice – słowo Boże. Wiara podnosi
nasz sposób myślenia i działania w sferę
duchową, dlatego pozwala patrzeć na
wszystko i osądzać rzeczy i wydarzenia
z perspektywy Boga.
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Tertulian napisał: "Ewa ściągnęła
śmierć na ziemię, gdyż wbrew
rozkazowi Bożemu zawierzyła wężowi;
Maryja przeciwnie, sprowadziła na świat
zbawienie, bo uwierzyła słowom anioła".
Bądźmy jak Maryja naczyniem
duchownym, wypełnionym po brzegi
pokorną i niezachwianą wiarą. „Trwajcie
mocno w wierze" (1 Kor 16, 13).
Stolico mądrości, módl się za nami!
Maryja jest stolicą mądrości, dlatego
że nosiła w swoim łonie Jezusa,
odwieczne Słowo, Logos - odwieczną
Mądrość, którą tak opiewa Księga
Mądrości: „Wyszłam z ust Najwyższego,
pierworodna przed wszystkim stworzeniem" (24, 5). Maryja obdarzyła nas
Jezusem, który przyniósł nam prawdziwą
mądrość, a o którym św. Paweł pisze:
„W nim są ukryte wszystkie skarby
mądrości i umiejętności" (Kol 2, 3).
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Zwierciadło sprawiedliwości,
módl się za nami!
Maryja jest nim dlatego, że jej dusza i
całe Jej postępowanie było "odblaskiem
wieczystej światłości, zwierciadłem, bez
skazy, działania Boga, obrazem Jego
dobroci" (Mdr 7, 26).
Ona nie tylko czyniła dla Boga, to co
należało, lecz Jej miłość wyszła poza
granicę prawa i obowiązku.
Panno wierna, módl się za nami!
Ten zaszczytny tytuł Maryi jest
wynikiem Jej niezachwianej wierności
względem Boga. "Oto ja służebnica
Pana mojego" - te słowa Maryi
odzwierciedlają Jej duchową postawę.
Czyń ze mną Panie, co Ci się
spodoba, wszystko jedno, czy będzie to
miłe, czy też przykre - jestem całkowicie
gotowa / gotowy na Twe rozporządzenia,
ja Twoja służebnica / Twój sługa!
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Panno łaskawa, módl się za nami!
O dobroci Matki Bożej opowiada nam
Ewangelia. Od Niej uczymy się kochać
bliźnich, bezinteresownie, nie zważając
na związane z tym duchowe i fizyczne
ofiary.
Jeżeli już na ziemi Niepokalana
dawała przy każdej nadarzającej się
sposobności dowody swej łaskawej
miłości, o ile bardziej troszczy się o swe
dzieci z nieba!
Panno wsławiona, módl się za nami!
Kościół śpiewa: "Błogosławiona jesteś
Ty, Najświętsza Dziewico i godna
najwyższego uwielbienia, ponieważ
przez Ciebie przyszło Sońce sprawiedliwości, Jezus Chrystus, nasz Bóg".
Czy ktokolwiek z ludzi bardziej wsławił
się w historii świata i dla naszego
zbawienia?
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Panno roztropna, módl się za nami!
Matka Boga jest Panną roztropną,
ponieważ „pełnią mądrości jest służba
Boża" (Mdr 1, 20). Maryja odznaczała
się prawdziwą roztropnością, która tak
bardzo różni się od „ludzkiej, światowej
próżności”. Tomasz a Kempis trafnie
opisał cechy roztropności: „zaprawdę,
lepsza jest pokorna dusza, która Bogu
służy, niż pyszny filozof, który śledzi bieg
gwiazd, zaniedbawszy swe zbawienie ".
Matko Odkupiciela, módl się za nami!
Maryja nie tylko obdarzyła nas
Bogiem-Człowiekiem, lecz także dała
nam Odkupiciela: Jezusa Chrystusa, o
którym anioł powiedział: „On bowiem
zbawi swój lud od jego grzechów" (Mt 1,
21), a św. Jan Chrzciciel wyznał: „Oto
Baranek Boży, który gładzi grzechy
świata" (J 1, 29).
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Matko Stworzyciela,
módl się za nami!
Kiedy czcimy Maryje tytułem „Matki
Stworzyciela” wyznajemy wiarę w
nierozdzielną jedność Osób Trójcy
Przenajświętszej. Maryja jest Matką
Pana Jezusa, który jest prawdziwym
człowiekiem i prawdziwymi Bogiem:
„Bóg z Boga, Światłość ze Światłości,
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Zrodzony a nie stworzony, współistotny
Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.”
W Nim wszystko zostało stworzone.
Matko dobrej rady, módl się za nami!
Dar rady polega na zdolności, by
wybrać
odpowiednie
rozwiązanie,
stosowne w konkretnej, a zwłaszcza
trudnej i decydującej sytuacji.
Duch Święty wspomagał Maryję od
samego początku historii zbawienia,
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szczególnie gdy wyraziła swą zgodę na
Boże macierzyństwo. Stąd Kościół
wkłada w Jej usta słowa Pisma św.:
„Moja jest rada" (Prz 8, 14).
Matko przedziwna, módl się za nami.
Anioł przy Zwiastowaniu zawołał:
„Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z
Tobą!" (Łk 1, 28). Maryja jest Matką
przedziwną jako Matka Odkupiciela.
Św. Andrzej z Krety woła: „Jakiż
większy mógł stać się cud od tego, iż
Bóg zamyka się w łonie dziewicy! Tak,
to naprawdę coś niesłychanego!
Jest ona także cudownym dziełem
Ducha Świętego. Tylko ona jedna
słyszała: „Duch Święty zstąpi na Ciebie"
(Łk 1, 35). I tenże Duch Boga zdziałał w
Niej cud, przechodzący nasze pojęcie,
połączył macierzyństwo z dziewictwem
czystym jak lilia”.
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Matko najmilsza, módl się za nami!
Jakże miła jest Niepokalana dla
każdego z nas, dla swoich dzieci!
Bł. Henryk Suzo woła w zachwycie:
„O słodkie imię Maryja! Kim Ty sama
będziesz, gdy już imię Twoje tak godne
jest umiłowania i tyle zawiera słodyczy!"
Tysiące sanktuariów rozsianych po
świecie, w których niezliczone zastępy
ludzi doznają łaskawości Maryi o tym
świadczą dobitnie.
Matko niepokalana, módl się za nami!
Św. Hieronim tak o tym napisał: „Jest
nie do pomyślenia, by Ta, która w swoim
łonie nosiła Boga, miała potem przyjąć
do tego sanktuarium
człowieka
splamionego grzechem".
Ten sam doktor Kościoła wielbił św.
Józefa jako dziewiczego opiekuna Maryi
w słowach:
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"Także św. Józef był dziewiczy i przez
Maryję pozostał takim, by z dziewiczego
małżeństwa narodził się dziewiczy Syn".
Matko najczystsza, módl się za nami!
Maryja właśnie jako Matka Boga
musiała być zachowana od szpecącej
zmazy grzechu pierworodnego. Nie
wypadało przecież, by Jej ciało, z
którego zrodzi się Jezusa było w mocy
grzechu i pod panowaniem szatana.
Matka Najczystsza, tym wszystkim,
którzy z ufnością do Niej się uciekają,
pomaga zdobyć i zachować tę
ewangeliczną cnotę czystości serca.
„Błogosławieni czystego serca albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8).
Matko łaski Bożej, módl się za nami!
Św. Ambroży napisał: „Maryja została
nazwana łaski pełną z prawa całkowicie
Jej przysługującego; gdyż Ona sama
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otrzymała łaskę, której nie dostąpiło
żadne inne stworzenie. została napełniona Duchem Świętym, dawcą łaski.
„O Maryjo, Matko łaski Bożej, łaski
pełna, Matko miłosierdzia, spojrzyj, jak
obarczony grzechami jęczę w niewoli
szatana! Zlituj się nade mną, o Matko
Jezusowa, wstawiaj się za mną!"
Matka Miłosierdzia
Już w średniowiecznej antyfonie
„Salve Regina” znajduje się wezwanie
„Matko Miłosierdzia”. Kongregacja ds.
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
zezwoliła, by w Polsce w litanii dodać
zawołanie „Matko Miłosierdzia”.
Maryja, będąc matką Jezusa
Chrystusa, jest matką okazanego w Nim
Bożego Miłosierdzia. Dała temu wyraz w
słowach wypowiedzianych do Elżbiety:
„Miłosierdzie Jego z pokolenia na
pokolenie” (Łk 1,50).

