
Koronka do Świętego Gabriela Archanioła (7 Tajemnic) 
Koronka składa się głównie z siedmiu dziesiątków jak Koronka Franciszkańska. 
 
W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 
Na początku: 
Intencja(e)… 
Ojcze nasz…, 
Na cześć Maryi, Pani Aniołów (3 razy): Zdrowaś Maryjo…, 
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
Amen. 
 
TAJEMNICA PIERWSZA – Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela. 
 
Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten 
widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: «Nie bój się Zachariaszu! Twoja 
prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. (Łk 1, 11-13) 
 
Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, 
będzie nazwane Synem Bożym. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Amen. 
 
(10 razy) Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa. Amen. 
 
Chwała Ojcu…, 
 
TAJEMNICA DRUGA – Archanioł Gabriel zapowiada misję Jana Chrzciciela. 
 
Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem 
wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem 
Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu 
i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych – do usposobienia 
sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały». Na to rzekł Zachariasz do anioła: «Po czym to 
poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku». Odpowiedział mu anioł: «Ja 
jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść 
radosną. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie 
uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie». (Łk 1, 4-20) 
 
Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, 
będzie nazwane Synem Bożym. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Amen. 
 
(10 razy) Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa. Amen. 
 
Chwała Ojcu…, 
 
TAJEMNICA TRZECIA – Archanioł Gabriel pozdrawia Dziewicę Maryję. 
 
W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy 
poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do 
Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ». 
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do 
Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. (Łk 1, 26-30) 
 



Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, 
będzie nazwane Synem Bożym. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Amen. 
 
(10 razy) Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa. Amen. 
 
Chwała Ojcu…, 
 
TAJEMNICA CZWARTA – Archanioł Gabriel oznajmia Maryi, że będzie Matką Syna Bożego. 
 
Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem 
Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na 
wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». (Łk 1, 31-33) 
 
Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, 
będzie nazwane Synem Bożym. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Amen. 
 
(10 razy) Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa. Amen. 
 
Chwała Ojcu…, 
 
TAJEMNICA PIĄTA – Spotkanie Dziewicy Maryi i niepłodnej staruszki Elżbiety, które stały się 
brzemienne. 
 
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. (Łk 1, 39-42) 
 
Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, 
będzie nazwane Synem Bożym. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Amen. 
 
(10 razy) Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa. Amen. 
 
Chwała Ojcu…, 
 
TAJEMNICA SZÓSTA – Radość w Obecności. 
 
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. (Łk 1, 43-44) 
 
Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, 
będzie nazwane Synem Bożym. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Amen. 
 
(10 razy) Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa. Amen. 
 
Chwała Ojcu…, 
 
TAJEMNICA SIÓDMA – Dziewica Maryja jest Błogosławiona, bo uwierzyła słowom Pośrednika 
Bożego Archanioła Gabriela. 
 
«Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana». (Łk 1, 45) 
 



Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, 
będzie nazwane Synem Bożym. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Amen. 
 
(10 razy) Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa. Amen. 
 
Chwała Ojcu…, 
 
Na zakończenie: 
 
Magnificat 
Wtedy Maryja rzekła: 
«Wielbi dusza moja Pana, 
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. 
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, 
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. 
Święte jest Jego imię - 
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. 
On przejawia moc ramienia swego, 
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. 
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. 
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. 
Ujął się za sługą swoim, Izraelem, 
pomny na miłosierdzie swoje - 
jak przyobiecał naszym ojcom - 
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki». 
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu. 
 
Matko Boża, Królowo Aniołów, módl się za nami. 
 
Święty Gabrielu Archaniele, módl się za nami. 
 
Módlmy się: Boże, który posłałeś Archanioła Gabriela, stojącego przed Twoim tronem, by zwiastował 
prześwietnej Dziewicy tajemnicę wejścia Twojego błogosławionego Syna w ciało człowiecze, błagamy 
Ciebie, byśmy poprzez jego wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i 
doczesnej. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen. 
 
 

Koronka do Świętego Gabriela Archanioła 
 
W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 
 
Na pierwszych 3 paciorkach: 
 
1. Ojcze Niebieski, przez pozdrowienie Archanioła Gabriela możemy czcić Wcielenie Twojego 
Boskiego Syna. 
2. Matko Zbawiciela, możemy starać się zawsze naśladować Twoje święte Cnoty i odpowiadać 
naszemu Ojcu: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! 
3. Archaniele Gabrielu, prosimy oddaj chwałę naszemu Ojcu za dar Jego Syna – módlmy się, by 
któregoś dnia, dzięki Jego łasce, moglibyśmy stać się jednością. 
 
Na 3 częściach po 11 paciorków każda: 



 
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą! 
Błogosławiona jesteś między niewiastami. 
 
Na 2 paciorkach oddzielających części po 11 paciorków: 
 
Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 
 
Na medaliku ze Św. Gabrielem Archaniołem: 
 
Dowolna modlitwa do Św. Gabriela Archanioła lub Święty Gabrielu Archaniele, módl się za nami. 


