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Modlitwa do Boga Ojca
 Wszechmogący Boże, mój Odwieczny Ojcze! Wielbię Ciebie całą moją 
duszą. Jestem Ci wdzięczny za to, że mnie stworzyć raczyłeś na obraz i 
podobieństwo swoje i że spoczywam w Twym kochającym, ojcowskim 
uścisku. 
 Spraw, abym mógł kochać Ciebie całem sercem, całą moją duszą i 
umysłem. Naucz mnie kochać wszystkie Twe dzieci tak, jak ja kocham 
siebie. O mój Ojcze! Dusza moja tęskni do łączności z Tobą i do wieczne-
go w Tobie spoczynku. O mój Ojcze! spraw, aby Duch Święty rozbudził 
w mej duszy taką miłość, jaką On i ukochany Syn Twój Jezus, żywią dla 
Ciebie. Amen.

Modlitwa do Syna Bożego
 Wszechmogący Boże, Odwieczny Synu, Słowo, które ciałem się stało! 
Całą duszą dzięki Ci składam. Żyłeś, pracowałeś, cierpiałeś i śmierć po-
niosłeś za mnie. W Przenajświętszym Sakramencie jesteś zawsze obecny, 
jako ma pomoc i ma pociecha. Proszę Cię, naucz mnie posłuszeństwa, 
bo i Ty sam byłeś posłusznym Twemu niebieskiemu Ojcu i spełniałeś 
wskazówki Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa do Zbawiciela
 Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
 Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.
 Krwi Chrystusowa, napój mnie.
 Wodo z boku Chrystusa, obmyj mnie.
 Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
 O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
 W ranach Twoich ukryj mnie.
 Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
 Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.
 W godzinę śmierci wezwij mnie.
 I każ mi przyjść do siebie,
 Abym ze Świętymi Twymi chwalił Cię
 Na wieki wieków. Amen.

Uwielbienie Imienia Jezus
Niech Imię Twoje, Panie, zajaśnieje nade mną.
Wzywam pomocy Twego Imienia, Jezu!
Dziękuję Ci, że mogę wypowiadać Twoje Imię.
Dziękuję za miłość Ojca, któremu się oddaję, wzywając Imienia 
Twego; Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego.
Tylko Tyś jest Panem. 
Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. 
Z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen.

Modlitwy



314

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,   zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Serce Jezusa, Syna Ojca przedwiecznego,
Serce Jezusa, w łonie Matki-Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych,

 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.
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K Jezu cichy i pokornego serca.
L Uczyń Serca nasze według serca Twego.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce naj milszego 
Syna Swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imie niu grzeszników 
Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy pragną Twego miłosierdzia i racz 
udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego, Jezusa Chrystusa, który 
z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

__________________
Do Serca Twojego uciekamy się Jezu, Boski Zbawicielu. Naszymi grze-
chami racz się nie zrażać, o dobry Jezu, ale od wszelkich złych przy- 
gód racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy. O Jezu, o 
Jezu, o dobry Jezu! Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko 
nasza. W Sercu swoim racz nas obmyć, do Serca swojego racz nas przytulić, 
w swym Sercu na wieki, racz nas zachować. O Jezu, o Jezu, o dobry Jezu! 
Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza.

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najśw. Sercu P. J.

 K.  O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, 
korzących się u stóp Twego Ołtarza.

 L.  Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.
 K.  Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Ser cu 

Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie 
wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przy kazaniami 
Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Naj łaskawszy, i po-
ciągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Kró lem bądź nam, o 
Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie od stąpili od Ciebie, ale i 
synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

 L.  Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli 
z nędzy i głodu.

 K.  Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niez goda 
oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby 
rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościo łowi 
Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spo ko-
ju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca jeden 
brzmiał głos:

 L.  Chwała bądź Bożemu Sercu przez które stało się nam zba wienie. 
Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.
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Litania do Miłosierdzia Bożego

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,                     zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Stwórcy,               - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela,
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela,
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej,
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana,
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich,
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do bytu,
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami,
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu,
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym,
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych,
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego,
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę na Matkę   
 Miłosierdzia,
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła  Powszechnego,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Sakramentów świętych,
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty,
Miłosierdzie Boże, w sakramencie Ołtarza i kapłaństwa,
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej,
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników,
Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych,
Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych,
Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących,
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych,
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych,
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie,
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami,
Miłosierdzie Boże, pokoju konających,
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych,
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych,
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych,
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów,
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Baranku Boży, któryś okazał największe Miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu,  
  - przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy św. 
   - wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który z nieprzebranego Miłosierdzia gładzisz grzechy nasze, 
   - zmiłuj się nad nami!
 K. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
 L. Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę.

Módlmy się.  Boże w którym Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby 
li tości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas Mi ło sier-
dzie swoje, byśmy nigdy w największych trudnościach nie poddawali 
się roz paczy, lecz  zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest 
samym Mi ło sierdziem. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Króla 
Miło sierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam Miłosierdzie 
na wieki wieków. Amen.

Akt ofiarowania się Miłosierdziu Bożemu
 Najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby 
Twych łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twemu Miłosierdziu, 
któ re jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i 
bez zastrzeżeń, by żyć i dążyć do chrześcijańskiej dosko nałości. Pragnę 
szerzyć Twoje Miłosierdzie przez spełnianie uczynków miłosierdzia tak 
co do duszy, jak i co do ciała, zwłaszcza nawracać grzeszników, pocieszać 
i wspomagać ubogich, strapionych i chorych.
 Ty zaś strzeż mnie jako Swojej własności i chwały, ponieważ oba-
wiam się wszystkiego od mojej słabości, ale równocześnie spodziewam 
się wszystkiego od Twego Miłosierdzia. Niech cała ludzkość pozna nie- 
z głębioną przepaść Twego Miłosierdzia, zaufa mu i wychwala je na wieki. 
Amen.
 Jezu, ufam Tobie!

Akt poświęcenia świata Bożemu Miłosierdziu
 Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu 
Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu.
 Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. 
 Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż 
wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć 
Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdy-
wali źródło nadziei. 
 Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego 
Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

Jan Paweł II
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KoronKa do Miłosierdzia Bożego

Na początku: Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę...
Na dużych paciorkach:
 Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, 
 Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, 
 a Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
 na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach:
  Dla Jego bolesnej Męki
  miej miłosierdzie dla nas i świata całego.
Na zakończenie:
  Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, 
  zmiłuj się nad nami i nad całym światem (3 razy).
 O Krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezu- 
 sowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, Ufamy Tobie!

Chaplet of divine MerCy

The Sign of the Cross: 
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Our Father... Hail Mary, Apostles' Creed...
On the large beads of the rosary, say:

Eternal Father, I offer You the Most Precious Body and Blood, 
Soul and Divinity, of Your most beloved Son and our Divine 
Redeemer, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of 
the whole world.

On each of the ten small beads, pray:
For the sake of His Sorrowful Passion, have mercy on us and on 
the whole world.

Repeat three times:
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy 
on us and on the whole world.

Closing Prayer (optional): 

Eternal God, in whom mercy is endless, and the treasury of compassion 
inexhaustible, look kindly upon us, and increase Your mercy in us, that 
in difficult moments, we might not despair, nor become despondent, but 
with great confidence, submit ourselves to Your holy will, which is Love 
and Mercy Itself. Amen.
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Modlitwa do Ducha Świętego
Wszechmogący Boże, Czcigodny Duchu Święty! Ty jesteś Prawdą, 
Miłością i Światłem. Łaską swoją napełniaj duszę moją. Oświecaj mój 
rozum, abym mógł poznać prawdę. Wzmacniaj moją wolę, abym mógł 
wybrać dobro. Wzrusz duszę moją, abym mógł bezgranicznie kochać 
Ciebie, Ojca i Syna. Amen.

Różaniec
 W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
 Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I 
w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z 
Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, 
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmart-
wychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogące-
go, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, 
święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, 
ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.
 Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...
TAJEMNICE RADOSNE

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 2. Nawiedzenie św. Elżbiety
 3.  Narodzenie Pana Jezusa
 4. Ofiarowanie Dzieciątka Jezus w świątyni
 5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

TAJEMNICE ŚWIATŁA

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 2. Pierwszy cud w Kanie Galilejskiej
 3.  Głoszenie nauki o Królestwie Bożym
 4. Przemienienie na Górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii.

TAJEMNICE BOLESNE

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
 2. Biczowanie Pana Jezusa
 3.  Cierniem ukoronowanie
 4. Niesienie krzyża na Górę Kalwarię
 5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

TAJEMNICE CHWALEBNE

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 3.  Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny
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Litania do Najświętszej Maryi Panny (Loretańska)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,           zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco jedyny Boże,

Modlitwy

Święta Maryjo,             módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła
Matko łaski Bożej,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa
Panno wierna,
Zwierciadło Sprawiedliwości,
Stolico Mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,

Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej  
 poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo Różańca świętego,
Królowo pokoju,
Królowo rodzin
Królowo Polski,

 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.
L.  Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.  Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom swoim, 
cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, za przyczyną Najświętszej 
Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i ob-
darzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
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Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko, naszymi prośba-
mi racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód 
racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, 
Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.  Z Synem 
swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swo jemu Synowi nas 
oddawaj.

Akt oddania się Matce Bożej
 Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, 
wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co 
posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozosta- 
wiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku 
pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko 
czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego 
nie dokonam, Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze 
zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, para-
fia, i cała Ojczyzna była rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. 
Amen.

Modlitwa do Matki Bożej Pocieszenia
 Błogosławiona Matko naszego Zbawiciela, któraś w swoim Sercu 
doznała niezmiernej boleści, smutku i trwogi, aby umieć współczuć z 
nami, bądź nam zawsze świętą Matką Pocieszenia wśród wszelkich trosk 
i cierpień, i niepowodzeń naszych.
 Niechaj głos Twój zabrzmi w uszach naszych, bo on jest miły i pełen 
dobroci, a słowa budzą radość w sercu. Usłysz błaganie nasze i wstawiaj 
się za nami przed obliczem Syna swego, by z Jego Boskiego Serca za 
Twoją przyczyną spłynęły na nas strumienie świętej radości, jaka napełnia 
błogosławione Serce Twoje. 
 Okaż nam pogodne oblicze Swoje, abyśmy z Twoją pomocą mężnie 
znosili wszelkie smutki, przykrości i cierpienia i wśród nich zawsze zacho- 
wywali żywą nadzieję wiecznej radości w niebie razem z Tobą i Synem 
Twoim, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa św. Bernarda
 Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś 
opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o 
przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i 
Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczą-
cy staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je 
łaskawie i wysłuchaj. Amen.
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Do Matki pięknej miłości 
 Matko Boga, oto przychodzę do Ciebie, tym razem jednak nie po to, 
aby Cię prosić czy złożyć jakiś dar, lecz po to wyłącznie, aby na Ciebie 
spojrzeć i z radością przypomnieć, że jestem Twoim dzieckiem, a Tyś 
Matką moją.
 Przychodzę, by przez chwilę być z Tobą, Matko moja, i nic nie mówiąc, 
śpiewać Ci z serca przepełnionego miłością, żeś najdoskonalszym Stwo- 
rzeniem, jakie wyszło z rąk Stwórcy.
 Z pełni serca dziękuję Ci, Matko Boża, za to, że codziennie czekasz tu 
na mnie. Za to, że jesteś, że istniejesz, po prostu za to, że jesteś. Maryjo, 
Matko Jezusa Chrystusa - bądź pozdrowiona!

Paul Claudel

Modlitwa do Matki Bożej w cierpieniach
 Najlepsza i pełna miłosierdzia niebios Królowo, a moja szczególniejsza 
Opiekunko i Matko! Przychodzę do Ciebie w ucisku, który mnie przy- 
gniata i proszę, abyś zechciała łaskawie dopomóc mi w tej potrzebie. Nie 
mam żadnych zasług: owszem, wiem dobrze, jak liczne są moje winy, 
jak często grzechami swymi na Boży gniew zasłużyłem. Ale Ty, Matko 
Wielkiego Miłosierdzia, patrz na moją skruchę i szczerość mego serca. 
Postanawiam odmienić swe życie, poprawić się i być godnym dzieckiem 
tak dobrej Matki.
 Ty zaś, o Maryjo, Pani i Królowo moja, rzuć na mnie litościwe spoj- 
rzenie i uproś u Boga, aby usunął ode mnie ten kielich goryczy, który 
zatruwa mi życie, jeżeli to jest zgodne z Jego wolą. Jeżeli zaś potrzebny 
jest dla mojego zbawienia, abym dalej cierpiał - dodaj mi siły do niesienia  
mego krzyża i do zyskania sobie zasługi na żywot wieczny. Amen.

Modlitwa do Matki Boskiej Kozielskiej
 Matko Najświętsza, piastująca na swym ręku Jezusa, który zwyciężył 
wrogów Najświętszego Boga, ścielemy się u stóp Twoich, biedni wygnańcy 
rozproszeni po całym świecie.
 Ty widzisz łzy rozpaczy wielu słabej wiary, słyszysz jęki matek i ojców nad 
śmiercią ukochanych dzieci. Odczuwasz boleść serca polskiego, ściśniętego 
tęsknotą do Twych przybytków. Wlej w dusze nasze otuchę, wzmocnij wiarę, 
żeś Ty naszą Matką i Królową.
 Otrzyj łzy, ucisz jęki. Niech myśl naszą i wolę przepełnia pragnienie 
walki o zwycięstwo prawa i sprawiedliwości w świecie, o wolną Ojczyznę, 
o wodzów godnych Twego Syna, o prawa Chrystusowe w królestwie Twojej 
Korony.
 Hetmanko nasza. Niech Syn Twój poprowadzi nas w bój o słuszną sprawę, 
a Ty Naród swój polski złącz w zgodzie i sprawiedliwości przy tronie Twoim, 
Zwycięska Królowo Polski. Amen.

Modlitwy
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Pod opiekę Matki Bożej
 Maryjo, Matko Boleściwa, Syn Twój, Jezus Chrystus, z krzyża dał 
nam Ciebie za Matkę. Roztaczaj nad nami swą matczyną dobroć.
 Okaż wszystkim, a zwłaszcza błądzącym i grzesznym, swą łaskawość. 
Sprowadź ich z błędnej drogi niewiary i zepsucia i skrusz ich zatwardzia- 
łość czułością i dobrocią swego matczynego serca.
 Udziel męstwa wszystkim cierpiącym, aby w ochotnym i odważnym 
dźwiganiu krzyża jednoczyli się z Twym Synem ukrzyżowanym i przy-
czyniali się, tak jak Ty, do współodkupienia świata.
 W cierpieniu, osamotnieniu i trwogach dzisiejszego życia z ufnością 
biegniemy do Ciebie jako do Gwiazdy przewodniej i naszej duchowej 
Matki, a Ty obejmij nas miłością i udziel swojej pomocy. Amen.

Modlitwa chorego
 Ojcze niebieski, z Twojej woli Jezus Chrystus, Syn Twój umiłowany, 
podjął straszliwe brzemię męki i śmierci krzyżowej dla naszego zba- 
wienia. Spraw, aby miłość Jezusa uczyniła mnie silnym i chętnym do 
podjęcia mojej cząstki cierpienia i udręki. Proszę Cię, aby moja choroba 
przyczyniła się do pogłębienia czystości mego serca i uświęcenia mego 
człowieczeństwa. Uzdrów mnie, abym z radością mógł wielbić Twoją 
łaskawość. Spraw, abym już teraz wysławiał Twoją wolę i niezachwianie 
ufał Twojej dobroci. Amen.

Modlitwa za chorego w rodzinie
 Boże, Ojcze miłosierny! Prosimy Cię za bliskiego nam chorego... Wej-
rzyj na jego cierpienia, cielesne i duchowe. Racz wrócić siły i zdrowie. 
Zanim to nastąpi, w Twojej dobroci umocnij go, by z wiarą i ufnością 
znosił brzemię choroby, która jednoczy go z cierpiącym Synem Twoim. 
Niechaj nie traci nadziei na wyzdrowienie, niech rozumie coraz lepiej 
wartość cierpienia, niech uświęca się w chwilowym dźwiganiu swego 
krzyża. Pragniemy wspierać go współczuciem i cierpliwą opieką.
 Prosimy Cię, Ojcze najlepszy, by obecne doświadczenie uświęciło 
drogiego nam chorego i całą naszą rodzinę.
 Matko Najświętsza, Uzdrowienie chorych, uproś po czasie próby 
zdrowie i pokój serca naszemu choremu. Amen.

Podziękowanie za odzyskane zdrowie
 Pełen radości przychodzę do Ciebie, Panie nasz, Jezu Chryste, ze 
słowem podziękowania za przywrócone zdrowie.
 Wiele zawdzięczam dobrym rękom i sercom życzliwych ludzi, ale Ty, 
Boże, kierujesz wszystkim i Tyś wszystkiego pierwszą przyczyną. Twoja 
wola sprawiła, że wróciły mi siły. Składam Ci za to najszczersze dzięki. Ale 

Modlitwy
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Ty, Boże, innej czekasz wdzięczności. Słowa przeminą i może w krótkim 
czasie zapomnę o chorobie. Nie chciałbym, Panie mój, zapomnieć myśli i 
postanowień powziętych w chorobie. Modliłem się, rozmawiałem z Tobą, 
Boże mój, o mojej przyszłości. Wzmocnij moją dobrą wolę, abym dotrzy- 
mał słowa i został Tobie wierny. Przyjmij moją wdzięczność. Przyjmij i 
pobłogosław moje dobre chęci.
 I Tobie, Matko moja, Uzdrowienie chorych i Pocieszycielko strapio- 
nych, chcę z serca podziękować za Twoje możne wstawiennictwo, za wypro-
szone zdrowie. Ciesz się ze mną, Matko Boża, i weź w swoją opiekę moje 
dobre postanowienia. Bądź mi wspomożeniem, dobra Matko ludzi. Amen.

Modlitwa żony i matki
 Boże, Ty, który dostrzegłeś szczere łzy i błagania św. Moniki i odpo- 
wiedziałeś na jej modlitwy nawróceniem jej męża i syna, udziel mi łaski, 
abym i ja potrafiła modlić się do Ciebie z takim samym szczerym zapałem 
i abym wyprosiła, tak jak ona, zbawienie własnej duszy oraz tych bliskich 
mi osób, za które jestem odpowiedzialna. Przez Chrystusa, naszego Pana, 
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa za rodzinę
 Kocham  głęboko, chociaż nie zawsze o tym mówię i okazuję to w 
dostatecznym stopniu. Pobłogosław dziś, Panie, każdego z nas. Bądź 
z nami w zdrowiu i chorobie. Utrzymuj naszą rodzinę zjednoczoną w 
miłości i przebaczeniu. Kiedy będziemy oddzieleni, niech Twoja miłość 
do nas - jako do rodziny - będzie mostem, który nas połączy. Amen.

 Modlitwa za rodziców
 Boże Ojcze, dziękuję Ci za miłość do rodziców, która jest zaszczepio- 
na w sercu moim. Nie dopuść, aby to uczucie kiedykolwiek wygasło we 
mnie; chroń mię od tego wszystkiego, co by ich zmartwić lub zasmucić 
mogło i nie pozwól, abym zapomniał, że im życie, wychowanie i opiekę 
winien jestem. Nie mogę ja im odwdzięczyć się za wszystkie dobro jakie 
mi wyświadczyli, Ty więc, o mój Boże, nagródź ich za mnie. Ześlij na 
nich wszystko co dobre, pozwól im długo i szczęśliwie żyć, a mną tak 
kieruj, ażebym ich zawsze szanował i kochał, żadnej przykrości im nie 
sprawił, a z czasem stał się podporą ich starości. Amen.

Modlitwa za zmarłą matkę
 Panie Jezu Chryste, Synu Boży, Ty dałeś mi na ziemi matkę. Spojrzyj 
łaskawym wzrokiem i Twoją służebnicę N., moją matkę, którą wezwałeś 
do siebie.  Ponieważ na ziemi Tobie wierzyła i ufała, daj jej szczęście bez 
końca w społeczności zbawionych. Wejrzyj na miłość, którą nas obdarzała, 
i pozwól jej mocą tajemnicy świętych obcowania wstawiać się za nami w 
niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwy
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Modlitwa za zmarłego ojca
 Ojcze, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi, 
pamiętaj w swoim miłosierdziu o Twoim słudze N., który na ziemi był 
moim kochającym ojcem.
 Wprowadź jego duszę do wiecznego pokoju i obdarz go nagrodą za 
jego miłość, pracę i wyrzeczenie. Pozwól nam zachować jego osobę w 
pamięci  serca i wdzięcznej modlitwie.  Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Amen.

Modlitwa za dusze w czyśćcu
 Wszechmogący Boże, Ty przez śmierć krzyżową Twojego Syna, Jezusa 
Chrystusa, zniweczyłeś śmierć naszą, a przez Jego spoczynek w grobie 
i chwalebne Zmartwychwstanie uświęciłeś nasze groby i przywróciłeś 
nam życie nieśmiertelne: wysłuchaj nasze modlitwy za wszystkich, którzy 
z Chrystusem umarli, zostali pogrzebani i z ufnością oczekują zmart-
wychwstania. Boże żywych i umarłych, spraw łaskawie, aby ci, którzy na 
ziemi poznali Ciebie przez wiarę, bez końca chwalili Cię w niebie. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za konających
 Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty przez śmierć Chrystusa otwo- 
rzyłeś ludziom bramę życia wiecznego. Wejrzyj łaskawie na tych, którzy 
stoją w obliczu śmierci i spraw, aby zjednoczeni z męką Chrystusa i odku- 
pieni Jego krwią, mogli bez grzechu stanąć przed Tobą. Który żyjesz i 
królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa za zmarłych rodziców
 Boże, Ojcze Niebieski, polecamy Ci pokornie naszych zmarłych 
rodziców. Ty znasz prace i trudy ich życia. Przez Mękę i śmierć Twojego 
Syna, w którego wierzyli, przebacz im wszystkie grzechy i przyjmij do 
nieba. Nam dopomagaj do uczciwego życia, byśmy mogli spotkać się z 
nimi w szczęśliwości wiecznej. Amen.

Modlitwa w rocznicę śmierci
 Boże, Panie najdobrotliwszy, racz duszy sługi Twego N., której rocznicę 
zejścia z tego świata wspominamy, udzielić miejsca ochłody, szczęścia 
odpoczynku i jasności wiecznego światła. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwy
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Błogosławieństwo wieńca, 
świec i lampionów adwentowych

 Uwielbiajmy Wszechmogącego Boga, który pozwala nam w tym roku 
z radością oczekiwać na przyjście Jezusa Chrystusa i prośmy Go, by 
pobłogosławił nas tu zgromadzonych i tę świecę (te świece), która jest  
(które są) znakiem obecności pośród nas Jezusa i tego światła, jakim 
On nas obdarza.

Wszyscy dłuższą chwilę modlą się w ciszy.

 Błgosławiony jesteś Panie, nasz Boże, Królu wieków. Ty pozwalasz 
nam w tym roku znowu przeżywać radość z oczekiwania na przyjście Two-
jego Syna. Pobłogosław † te świece i umocnij w nas nadzieję zbawienia. 
Niech te świece przypominają nam, że Ty trwasz na wieki i mieszkasz w 
niedostępnej światłości. Spraw, abyśmy oświeceni światłem Chrystusa, 
który nas nawiedza, trwali na modlitwie i wyszli na Jego spotkanie ze 
światłem wiary i miłości. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Celebrans kropi świece wodą święconą.
 Boże, nasz Ojcze, słowem swoim uświęcasz wszystkie rzeczy, prosimy 
Cię, pobłogosław † ten wieniec adwentowy i spraw, abyśmy trwając na 
modlitwie, przygotowali swoje serca na przyjście Twego Syna, a naszego 
Pana, Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. 
Amen.

Celebrans kropi wianek wodą święconą.

Błogosławieństwo żłóbka
 Prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił ten żłóbek przygotowany na 
pamiątkę oczekiwania narodzin Jezusa.

Po chwili milczenia przewodniczący odmawia następującą modlitwę:
 Prosimy Cię, Wszechmogący Boże, pobłogosław † ten żłóbek, który 
przygotowaliśmy dla uczczenia narodzenia w ciele Jednorodzonego Syna 
Twojego, spraw, aby wszyscy, którzy w tym znaku z pobożnością będą czcić 
tajemnicę Jego Wcielenia, zostali napełnieni światłem Jego chwały. Który 
żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Celebrans kropi żłóbek wodą święconą.

Błogosławieństwo choinki
Módlmy się. Panie Jezu Chryste, który umierając na drzewie krzyża 
przezwyciężyłeś grzech i śmierć, jaką spowodowało spożycie owocu z 
drzewa zakazanego, prosimy Cię, udziel nam obfitych łask płynących z 
Twego Narodzenia tak, abyśmy w życiu naszym byli żywymi latoroślami 
Ciebie, dobrego i wiecznie zielonego krzewu winnego i Twoją mocą mogli 
przynosić owoce dobrych czynów zasługujących na życie wieczne. Który 
żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 Można pokropić choinkę wodą święconą i zaśpiewać radosną kolędę.
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Błogosławieństwo opłatków
 Pragniemy teraz pobłogosławić opłatki, którymi będziemy się dzielić na 
początku wieczerzy wigilijnej. Łamanie się opłatkiem w Wigilię lub w okresie 
uroczystości Narodzenia Pańskiego jest pięknym i wymownym zwyczajem 
religijnym, jaki zachowujemy na wzór naszych przodków.
  Łamanie się opłatkiem przypomina nam, że Syn Boży dla nas stał się czło- 
wiekiem i ustanowił Eucharystię, w której pod postacią chleba i wina daje nam 
na pokarm, swoje Ciało i Krew, aby nas zjednoczyć we wzajemnej miłości.

Po chwili cichej modlitwy celebrans wypowiada modlitwę błogosławieństwa:

 Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hoj- 
ności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Ty z 
miłości posłałeś na świat swojego Jednorodzonego Syna, który pod postacią 
chleba daje nam swoje Ciało jako pokarm i zadatek nieśmiertelności. Na 
pamiątkę Jego Narodzenia mamy dzisiaj zasiąść do wspólnego stołu i łamać 
się opłatkiem.
 Pobłogosław † nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwyczajem 
naszych ojców i składać sobie wzajemnie świąteczne życzenia. Napełnij nasze 
serca życzliwością, miłością i pokojem, abyśmy codziennym postępowaniem 
potwierdzali to, co wypowiadać będziemy ustami. Spraw, abyśmy byli dla 
siebie nawzajem dobrzy jak chleb i kiedyś zgromadzili się na braterskiej 
uczcie w Twoim królestwie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Celebrans kropi opłatki wodą święconą. 

Poświęcenie wina (27 grudnia)
Celebrans może poprzedzić modlitwę bogosławieństwa następującą zachętą:

 Tradycja mówi, że nieżyczliwi ludzie przygotowali św. Janowi kubek za-
trutego wina. Apostoł pobłogosławił wino i w ten sposób uwolnił je od trucizny. 
Na tę pamiątkę błogosławimy dzisiaj wino i prosimy Boga, aby nas uwolnił od 
wszelkiej trucizny nienawiści i podtrzymywał wśród nas wzajemną miłość, do 
której św. Jan Apostoł na wzór samego Jezusa tak gorąco zachęcał swoich 
uczniów.
 Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu, po czym celebrans odmawia modlitwę błogosławieństwa:

 Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hoj- 
ności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk 
ludzkich. Twój Syn Jednorodzony, nasz Pan, Jezus Chrystus, ustanawiając 
Eucharystię, obrał wino jako znak Nowego Przymierza we Krwi swojej. 
 Pobłogosław † to wino i zachowaj od niebezpieczeństwa choroby tych, 
którzy będą je kosztować. Za wstawiennictwem świętego Jana, ucznia, którego 
Jezus miłował, umacniaj wśród nas wzajemną zgodę i bratnią miłość. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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Poświęcenie kredy i kadzidła
Celebrans może poprzedzić modlitwę bogosławieństwa następującą zachętą:

 Mędrcy ze Wschodu, którzy za przewodem gwiazdy przybyli do Betlejem, 
złożyli Jezusowi w darze złoto, kadzidło i mirrę. Złoto oznaczało godność Jezusa 
jako Króla, kadzidło - Najwyższego Kapłana, mirra zaś - używana do uśmierzenia 
bólu i do namaszczania ciał zmarłych - była zapowiedzią Pańskiego pogrzebu.
 Zgodnie z dawnym zwyczajem w czasie dzisiejszej Mszy świętej błogosła-
wimy kredę, aby nią oznaczyć drzwi naszych domów na znak, że przyjęliśmy 
Wcielonego Syna Bożego.
 Błogosławimy również kadzidło, aby jego wonią napełnić nasze miesz-
kania na znak, że wszystko pragniemy czynić na chwałę Boga. Modlimy się, 
aby Chrystus w nowym roku przebywał między nami i aby wszyscy, którzy Go 
szukają, tak jak Mędrcy ze Wschodu, mogli Go znaleźć w naszych rodzinach.
 Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu, po czym celebrans odmawia modlitwę błogosławieństwa:

 Boże, jedyna i wieczna Światłości, Ty przyprowadziłeś Mędrców do 
swojego Syna i objawiłeś im Jego jako Króla nad królami, a oni uwierzyli 
w Niego, oddali Mu pokłon i złożyli dary.
 Pobłogosław †  tę kredę dla oznaczenia drzwi naszych mieszkań, w których 
przyjęliśmy światło Twojego objawienia. Spraw, abyśmy się stawali coraz 
bardziej widocznym światłem dla ludzi, którzy Ciebie szukają. Pobłogosław 
to kadzidło, aby jego wonny dym wznosił się wraz z naszymi modlitwami 
przed Twoje oblicze. Spraw, niech nasze domy (napełnione dzisiaj wonią 
kadzidła) będą miejscem codziennej modlitwy w jedności z Twoim Synem, 
który zamieszkał między nami, aby objawiać nam Ciebie. Który z Tobą żyje 
i króluje na wieki wieków. Amen.

Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę
Celebrans może poprzedzić modlitwę bogosławieństwa następującą zachętą:

 Jezus umarł i zmartwychwstał dla nas i dla naszego zbawienia, 
abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości. Wyrazem 
tej radości będzie nasze spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem w 
paschalnej ofierze Mszy świętej - w łamaniu chleba eucharystycznego, 
które będziemy sprawować dzisiejszej nocy i w jutrzejszą uroczystość. 
W uroczystość Zmartwychwstania mamy się również radować podczas 
wspólnego świątecznego posiłku w naszym domu rodzinnym. Dlatego 
przynosimy dzisiaj do pobłogosławienia niektóre pokarmy, jakie spożywać 
będziemy w rodzinnym gronie, i prosimy, aby Chrystus obdarzył nasze 
serca radością i wzajemną życzliwością oraz wynagrodził trudy naszych 
rodziców i bliskich, którzy te pokarmy przygotowali.

Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu

 Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom 
przygotować paschalną wieczerzę, w dniu zmartwychwstania przyjąłeś za-
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proszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem 
przyszedłeś do Apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, 
pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas wiel-
kanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i 
zmartwychwstaniu.
 Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław 
† ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym 
nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w 
swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.
 Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław 
† to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę 
baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami 
podczas Ostatniej Wieczerzy.
 Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław † te jajka, znak 
nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, 
mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól 
nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz 
i królujesz na wieki wieków. Amen.
 Celebrans kropi pokarmy wodą święconą.

Poświęcenie ziół i kwiatów (15 sierpnia)
Celebrans może poprzedzić modlitwę bogosławieństwa następującą zachętą:

 W Niepokalanej i Wniebowziętej Matce naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa, Kościół podziwia i wysławia wspaniały owoc Odkupienia i 
jakby w przeczystym obrazie z radością ogląda to, czym cały pragnie i 
spodziewa się być. Bukiety kwiatów, roślin zielonych i ziół leczniczych, 
które przynosimy dzisiaj do kościoła, oznaczają duchową dojrzałość 
Maryi i bogactwo łask, jakimi Bóg od wieków obdarzył Matkę swojego 
Syna i naszą. Za przyczyną Królowej nieba i ziemi prośmy Boga, aby te 
zioła, kwiaty i owoce, przez Niego pobłogosławione, służyły dobru ludzi 
i zwierząt.
 Po chwili modlitwy w milczeniu celebrans odmawia modlitwę błogosławieństwa:

 Panie, nasz Boże, Ty sprawiasz, że na ziemi rosną trawy, zioła i zboża na 
pożywienie i lekarstwo dla ludzi i zwierząt. Od Ciebie pochodzi obfitość wody 
i promieni słońca, aby wszystko, co się zieleni i rozkwita, owocowało, gdy 
nadejdzie czas zbiorów.
 Prosimy Cię, pobłogosław † przyniesione do Ciebie pierwociny zieleni 
tego roku, młode pędy zbóż, trawy, zioła i kwiaty. Zachowaj je od suszy, 
gradu, powodzi i wszelkiej szkody, aby wzrastały, radowały oczy, przynosiły 
jak najobfitszy plon i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. A gdy będziemy 
schodzić z tego świata, niech nas, niosących pełne naręcza dobrych czynów, 
przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Wniebowzięta, najdoskonalszy owoc 
tej ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do Twojego domu. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. Amen.
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Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
 O zbawcza Hostio, godna czci, * Co lud do niebios wiedziesz bram,
 Bój srogi nęka wiernych Ci, * Daj siłę pomoc ześlij nam.
 Jednemu w Trójcy Władcy ziem, * Niech będzie chwała w każdy czas;
 Niech On wieczystym życiem Swym, * W ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen.

* * *
 Przed tak wielkim Sakramentem, * Upadajmy wszyscy wraz.
 Niech przed Nowym Testamentem, * Starych praw ustąpi czas.
 Co dla zmysłów niepojęte, * Niech dopełni wiara w nas.
 Bogu Ojcu i Synowi, * Hołd po wszystkie nieśmy dni.
 Niech podaje wiek wiekowi, * Hymn triumfu, dzięki, czci.
 A równemu im Duchowi, * Niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.

K.  Dałeś im chleb z nieba (Alleluja)
L.  Wszelką rozkosz mający w sobie (Alleluja)

Módlmy się. Boże, który w przedziwnym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę 
Swej Męki, dozwól, prosimy, taką czcią otaczać świę te tajemnice Ciała i Krwi 
Twojej, abyśmy nieustannie doz na wali w sobie owoców Twego odkupienia. Który 
żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
O salutaris hostia, * Quae caeli pandis ostium: * Bella premunt hostilia, * Da robur fer auxilium. 
Uni trinoque Domino * Sit sempiterna gloria: * Qui vitam sine termino * Nobis donet in patria.
Tantum ergo Sacramentum * Veneremur cernui:* Et antiquum documentum * Novo cedat ritui: 
Praestet fides suplementum * Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque * Laus et jubilatio, * Salus, honor, virtus quoque * Sit et benedictio: 
Procedenti ab utroque * Compar sit laudatio.

V. Panem de caelo praestitisti eis
R. Omne delectamentum in se habentem.

Oremus: Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliquuisti: tribue, 
quaesumus, ita nos corporis et Sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum  
in nobis iugiter sentiamus: Qui vivis et regnas in secula saeculorum. Amen.

Akty uwielbienia po błogosławieństwie
Niech będzie Bóg uwielbiony.
Niech będzie uwielbione święte Imię Jego.
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek.
Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe.
Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusowa.
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel.
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja.
Niech będzie pochwalone Jej święte i Niepokalane Poczęcie.
Niech będzie pochwalone Jej chwalebne Wniebowzięcie.
Niech będzie pochwalone Imię Maryi, Dziewicy i Matki.
Niech będzie pochwalony święty Józef, Jej przeczysty Oblubieniec.
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach  i w swoich Świętych.

Sakrament Pokuty


