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Inicjatyw´ Rodziny Loretaƒskiej przyjà∏
z zadowoleniem i zatwierdzi∏ dla niej zarys
Statutu dnia 21 stycznia 2008 roku pasterz
diecezji warszawsko-praskiej, ks. arcybis-
kup S∏awoj Leszek G∏ódê.

TreÊç statutu niech b´dzie drogowska-
zem dla ciàgle wzrastajàcej liczby tych, któ-
rzy pomagajà Matce Bo˝ej doprowadzaç
ludzi do zbawienia, odnawiaç duchowe ob-
licze ziemi poprzez modlitw´, ofiar´ i Êwia-
dectwo chrzeÊcijaƒskiego ˝ycia w wierze,
nadziei i mi∏oÊci.

s. M. Zofia Alina Chomiuk
Prze∏o˝ona Generalna

Zgromadzenia Sióstr Matki Bo˝ej Loretaƒskiej

Drodzy Cz∏onkowie
Rodziny Loretaƒskiej!

Sobór Watykaƒski II i dokumenty KoÊcio∏a
dotyczàce ˝ycia zakonnego zach´cajà zako-
ny do wspó∏pracy z kap∏anami oraz ze
wszystkimi stanami ˝yjàcymi w Êwiecie.
Zgromadzenie od momentu powstania czy-
ni∏o to sporadycznie na wielu odcinkach
pracy apostolskiej. 

Od 1999 roku Zgromadzenie Sióstr
Matki Bo˝ej Loretaƒskiej dzieli si´ chary-
zmatem przekazanym przez Za∏o˝yciela,
b∏. ks. Ignacego K∏opotowskiego, zarówno
z osobami duchownymi, jak równie˝ z ludê-
mi Êwieckimi w sposób zorganizowany.
Z wielkà radoÊcià przyjmuje i wita ka˝de-
go, kto pragnie w∏àczyç si´ do „Rodziny
Loretaƒskiej”.



Przynale˝noÊç do Rodziny Loretaƒskiej

Do Rodziny Loretaƒskiej mo˝e nale˝eç ka˝dy, kto chce
byç pomocnikiem Matki Bo˝ej Loretaƒskiej, S∏u˝ebni-
cy S∏owa Wcielonego, i zobowiàzuje si´ do przepajania
codziennego ˝ycia duchem Ewangelii oraz szerzenia
Królestwa Bo˝ego przez promowanie ˝ycia rodzinnego
oraz popieranie prawdy w Êrodkach spo∏ecznego prze-
kazu w duchu b∏. ks. Ignacego K∏opotowskiego.

Zarówno osoby indywidualne – duchowni jak i Êwiec-
cy – oraz ma∏˝eƒstwa i rodziny, które zg∏aszajà swojà
gotowoÊç przynale˝noÊci do Rodziny Loretaƒskiej,
otrzymujà specjalne Êwiadectwo uczestnictwa i niniejszy
zarys Statutu przedstawiajàcy w skrócie zasady przyna-
le˝noÊci i obowiàzki. 

Zobowiàzania

Ka˝dy cz∏onek Rodziny Loretaƒskiej staje si´ wspó∏pra-
cownikiem Maryi w zbawczej misji Jej Syna Chrystusa.
Czyni to przez:

• upraszanie ∏ask Bo˝ych dla KoÊcio∏a i jego paste-
rzy, dla Ojczyzny i sprawujàcych w niej w∏adz´, dla piel-
grzymów przybywajàcych do Loretto i Zgromadzenia
Sióstr Loretanek oraz dla ca∏ej ludzkoÊci tak bardzo
spragnionej mi∏oÊci, sprawiedliwoÊci i pokoju; 

• modlitw´ za rodziny i osoby pracujàce w mass me-
diach; 

• Êwiadome podejmowanie duchowych ofiar, m.in.
przez modlitw´ i dobrze spe∏niane obowiàzki, znosze-

Rodzina Loretaƒska
przy Zgromadzeniu 

Sióstr Matki Bo˝ej Loretaƒskiej 

Powstanie Rodziny Loretaƒskiej

Rodzina Loretaƒska zosta∏a powo∏ana do istnienia
dnia 10 wrzeÊnia 1999 roku w Loretto – w miejscu,
gdzie szczególnie czczona jest Matka Bo˝a Loretaƒska.
Zgodnie z zapisem w Konstytucjach Zgromadzenia
Sióstr Matki Bo˝ej Loretaƒskiej: Siostry, podobnie jak
wszyscy chrzeÊcijanie, sà odpowiedzialne za przepajanie
duchem Ewangelii porzàdku doczesnego, za rozszerza-
nie Królestwa Bo˝ego tu i teraz oraz za ciàg∏e doskona-
lenie Êwiata i kierowanie go przez Chrystusa do Boga.
Zgromadzenie mo˝e to realizowaç poprzez zak∏adanie
kr´gu ludzi Êwieckich i duchownych szerzàcych kult
Matki Bo˝ej Loretaƒskiej i idee apostolatu Ojca Za∏o-
˝yciela (Art. 165). 

Potrzeb´ powstania takiej wspólnoty od szeregu lat
dostrzega∏y kolejne Zarzàdy Zgromadzenia. Równie˝
osoby Êwieckie zaprzyjaênione ze Zgromadzeniem szu-
ka∏y mo˝liwoÊci zrzeszenia si´ przy nim. Idea Rodziny
Loretaƒskiej zosta∏a upowszechniona po raz pierwszy
dnia 12 wrzeÊnia 1999 roku, podczas dorocznej uroczy-
stoÊci odpustowej w Loretto wobec licznie zgromadzo-
nych pielgrzymów. 



tak˝e zwiàzani ze Zgromadzeniem ̋ adnà odpowiedzial-
noÊcià ani kanonicznà, ani prawnà, ani finansowà.
W ka˝dej chwili mogà podjàç decyzj´ o wycofaniu si´,
powiadamiajàc o tym Animatork´ Rodziny Loretaƒ-
skiej.

Przywileje

Siostry loretanki wspierajà cz∏onków Rodziny Loretaƒ-
skiej, dajàc im udzia∏ w owocach swoich wspólnych mo-
dlitw. Modlà si´ o b∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e dla ˝yjàcych
i zbawienie dla zmar∏ych cz∏onków Rodziny Loretaƒ-
skiej. W miar´ mo˝liwoÊci Zgromadzenie organizuje
dla cz∏onków Rodziny Loretaƒskiej spotkania modli-
tewne i rekolekcje.

Patronat

Patronami Rodziny Loretaƒskiej sà: Matka Bo˝a Lore-
taƒska odbierajàca kult w Sanktuarium w Loretto oraz
Jej czciciel, b∏. ks. Ignacy K∏opotowski, za∏o˝yciel Zgro-
madzenia i Loretto.

Osoby odpowiedzialne

Rodzin´ Loretaƒskà prowadzi i odpowiada za jej for-
macj´ siostra mianowana przez Prze∏o˝onà Generalnà
Zgromadzenia. Asystenta koÊcielnego mianuje Ordy-
nariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej, na której terenie
znajduje si´ Sanktuarium Matki Bo˝ej Loretaƒskiej.

nie cierpieƒ fizycznych i przykroÊci moralnych, drobne
wyrzeczenia, dobre uczynki, walk´ ze swymi wadami
i pokusami itp.;

• staranie si´ o ˝ycie zgodne z wartoÊciami chrzeÊci-
jaƒskimi – tak swoje osobiste, jak i swojej rodziny; 

• utrzymywanie kontaktu, przynajmniej korespon-
dencyjnie, z Sanktuarium Matki Bo˝ej Loretaƒskiej
w Loretto lub ze Zgromadzeniem;

• gotowoÊç podj´cia konkretnej wspó∏pracy ze Zgro-
madzeniem na ró˝nych odcinkach jego apostolskiej
dzia∏alnoÊci zgodnie z w∏asnymi mo˝liwoÊciami;

• codzienny akt oddania si´ Matce Bo˝ej Loretaƒ-
skiej w ∏àcznoÊci ze Zgromadzeniem, np. s∏owami na-
st´pujàcej modlitwy:

Loretaƒska Matko!
Oddaj´ si´ Tobie w niewol´ mi∏oÊci.
Prowadê mnie, kieruj, daj wytrwanie w dobrym.
Ka˝dego dnia zbieraj wszystkie moje wysi∏ki, 
cierpienia i modlitwy, aby je przeniknàç zbawczà mocà 
Twego Syna i przekazaç do skarbca KoÊcio∏a.
Rozporzàdzaj tym na rzecz KoÊcio∏a, Ojca Âwi´tego,
Ojczyzny, Zgromadzenia i mojej rodziny.
Mnie uproÊ umi∏owanie woli Bo˝ej
i wierne jej wype∏nianie.
Maryjo! 
Jestem do Twojej dyspozycji na zawsze!

Cz∏onkowie Rodziny Loretaƒskiej nie podejmujà
˝adnych dodatkowych zobowiàzaƒ religijnych. Nie sà



Sanktuarium 
Matki Bo˝ej Loretaƒskiej
Loretto k. Kamieƒczyka
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www.loretanki.pl


