
KORONKA DO ŚW. JANA CHRZCICIELA 

 

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 

 

K: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. 

W: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. 

 

K: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 

W: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

 

Na pierwszych 3 małych paciorkach: 

I. „Pocieszcie, pocieszcie mój lud!» – mówi wasz Bóg.” (Iz 40, 1) 

II. „Głos się rozlega: Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu 

gościniec naszemu Bogu!” (Iz 40, 3) 

III. „Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i 

strasznego.  I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom.” (Mal 3, 23-24) 

 

Na środkowym medaliku: 

Benedictus – Pieśń Zachariasza (Łk 1, 68-79) 

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, * 

bo lud swój nawiedził i wyzwolił. 

I wzbudził dla nas moc zbawczą * 

w domu swego sługi Dawida. 

Jak zapowiedział od dawna * 

przez usta swych świętych proroków, 

Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół * 

i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą; 

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie * 

i wspomni na swe święte przymierze, 

Na przysięgę, którą złożył * 

ojcu naszemu Abrahamowi. 

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, * 

służyć Mu będziemy bez trwogi, 

W pobożności i sprawiedliwości przed Nim * 

po wszystkie dni nasze. 

A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, * 

gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi. 

Jego ludowi dasz poznać zbawienie * 

przez odpuszczenie grzechów. 

Dzięki serdecznej litości naszego Boga, * 

z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce, 

By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, * 

aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 

 

TAJEMNICA I: NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY 

 



W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w 

[pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała 

pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. 

Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony 

jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, 

skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko 

w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci 

od Pana. (Łk 1, 39-45) 

 

Na dużym paciorku Modlitwa Pańska:  

Ojcze nasz…, 

 

Na 5 małych paciorkach: 

I. „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie.” (Mt 3, 2) 

II. „I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i 

rozwiązać rzemyk u Jego sandałów.  Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie 

Duchem Świętym.” (Mk 1, 7-8) 

III. „Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który 

gładzi grzech świata.” (J 1, 29) 

IV. „To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył 

godnością, gdyż był wcześniej ode mnie.” (J 1, 30) 

V. „Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił 

Izraelowi.” (J 1, 31) 

 

TAJEMNICA II: NARODZINY ŚW. JANA CHRZCICIELA 

 

Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna.  Gdy jej sąsiedzi i krewni 

usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem.  Ósmego 

dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza.  Jednakże 

matka jego odpowiedziała: Nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: Nie ma nikogo w 

twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał 

nazwać.  On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A 

natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach 

na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, 

co się zdarzyło. A wszyscy, którzy 

o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka 

Pańska była z nim. (Łk 1, 57-66) 

 

Na dużym paciorku Modlitwa Pańska:  

Ojcze nasz…, 

 

Na 5 małych paciorkach: 

I. „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie.” (Mt 3, 2) 

II. „I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i 

rozwiązać rzemyk u Jego sandałów.  Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie 

Duchem Świętym.” (Mk 1, 7-8) 

III. „Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który 

gładzi grzech świata.” (J 1, 29) 

IV. „To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył 

godnością, gdyż był wcześniej ode mnie.” (J 1, 30) 



V. „Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił 

Izraelowi.” (J 1, 31) 

 

TAJEMNICA III: KAZANIE JANA CHRZCICIELA 

 

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: 

Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na 

pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki! Wystąpił Jan Chrzciciel na 

pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów.  Ciągnęła do niego cała judzka 

kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, 

wyznając [przy tym] swe grzechy.  Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany 

około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy 

ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów.  Ja 

chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. (Mk 1, 1-8) 

 

Na dużym paciorku Modlitwa Pańska:  

Ojcze nasz…, 

 

Na 5 małych paciorkach: 

I. „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie.” (Mt 3, 2) 

II. „I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i 

rozwiązać rzemyk u Jego sandałów.  Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie 

Duchem Świętym.” (Mk 1, 7-8) 

III. „Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który 

gładzi grzech świata.” (J 1, 29) 

IV. „To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył 

godnością, gdyż był wcześniej ode mnie.” (J 1, 30) 

V. „Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił 

Izraelowi.” (J 1, 31) 

 

TAJEMNICA IV: CHRZEST PANA JEZUSA CHRYSTUSA 

 

Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan 

powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? 

Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co 

sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z 

wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i 

przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym 

mam upodobanie. (Mt 3, 13-17) 

 

Na dużym paciorku Modlitwa Pańska:  

Ojcze nasz…, 

 

Na 5 małych paciorkach: 

I. „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie.” (Mt 3, 2) 

II. „I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i 

rozwiązać rzemyk u Jego sandałów.  Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie 

Duchem Świętym.” (Mk 1, 7-8) 

III. „Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który 

gładzi grzech świata.” (J 1, 29) 



IV. „To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył 

godnością, gdyż był wcześniej ode mnie.” (J 1, 30) 

V. „Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił 

Izraelowi.” (J 1, 31) 

 

TAJEMNICA V: ŚWIĘTY JAN CHRZCICIEL WYSYŁA PIERWSZYCH UCZNIÓW 

DO JEZUSA 

 

Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów  z 

zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im 

odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok 

odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli 

zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelie. 

A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do 

tłumów o Janie: Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze?  Ale 

coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich 

są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam 

wam, nawet więcej niż proroka.  On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego 

wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę.  Zaprawdę, powiadam wam: Między 

narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w 

królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo 

niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je.  Wszyscy bowiem Prorocy i 

Prawo prorokowali aż do Jana.  A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma 

przyjść.  Kto ma uszy, niechaj słucha! (Mt 11, 2-14) 

 

Na dużym paciorku Modlitwa Pańska: 

Ojcze nasz…, 

 

Na 5 małych paciorkach: 

I. „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie.” (Mt 3, 2) 

II. „I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i 

rozwiązać rzemyk u Jego sandałów.  Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie 

Duchem Świętym.” (Mk 1, 7-8) 

III. „Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który 

gładzi grzech świata.” (J 1, 29) 

IV. „To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył 

godnością, gdyż był wcześniej ode mnie.” (J 1, 30) 

V. „Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił 

Izraelowi.” (J 1, 31) 

 

TAJEMNICA VI: POKUSZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA 

 

…..O tym wszystkim donieśli Janowi jego uczniowie. Wtedy Jan przywołał do siebie dwóch 

spośród swoich uczniów i posłał ich do Pana z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma 

przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan 

Chrzciciel przysyła do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też 

innego mamy oczekiwać? W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i 

[uwolnił] od złych duchów; oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im 

więc: Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują, 



chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, 

ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi. (Łk 7, 18-23) 

Na dużym paciorku Modlitwa Pańska:  

Ojcze nasz…, 

 

Na 5 małych paciorkach: 

I. „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie.” (Mt 3, 2) 

II. „I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i 

rozwiązać rzemyk u Jego sandałów.  Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie 

Duchem Świętym.” (Mk 1, 7-8) 

III. „Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który 

gładzi grzech świata.” (J 1, 29) 

IV. „To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył 

godnością, gdyż był wcześniej ode mnie.” (J 1, 30) 

V. „Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił 

Izraelowi.” (J 1, 31) 

 

TAJEMNICA VII: MĘCZEŃSTWO ŚW. JANA CHRZCICIELA 

 

W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść Jezusie.  I rzekł do swych dworzan: 

To Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim 

działają.  Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wrzucić do więzienia. Powodem 

była Herodiada, żona brata jego, Filipa. Jan bowiem upomniał go: Nie wolno ci jej trzymać. 

Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka.  Otóż, 

kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła córka Herodiady wobec gości i spodobała się 

Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona 

przedtem już podmówiona przez swą matkę: Daj mi – rzekła – tu na misie głowę Jana 

Chrzciciela!  Zasmucił się król. Lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał 

jej dać.  Posłał więc [kata] i kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i 

dano dziewczęciu, a ono zaniosło ją swojej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego 

ciało i pogrzebali je; potem poszli i donieśli o tym Jezusowi. (Mt 14, 1-12) 

 

Na dużym paciorku Modlitwa Pańska:  

Ojcze nasz…, 

 

Na 5 małych paciorkach: 

I. „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie.” (Mt 3, 2) 

II. „I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i 

rozwiązać rzemyk u Jego sandałów.  Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie 

Duchem Świętym.” (Mk 1, 7-8) 

III. „Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który 

gładzi grzech świata.” (J 1, 29) 

IV. „To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył 

godnością, gdyż był wcześniej ode mnie.” (J 1, 30) 

V. „Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił 

Izraelowi.” (J 1, 31) 

 

Modlitwa na zakończenie: Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby przygotował 

Twój lud na przyjście Chrystusa Pana, udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu 



Świętym i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez Chrystusa, 

Pana naszego. Amen. 

 

Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. 

 
 


