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W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska) 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie 

święć się imię Twoje; 

przyjdź królestwo Twoje; 

bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; 

chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; 

i odpuść nam nasze winy, 

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; 

i nie wódź nas na pokuszenie; 

ale nas zbaw ode złego.  Amen.  
 

Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie) 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, 

błogosławionaś Ty między niewiastami, 

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. 

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi 

teraz i w godzinę śmierci naszej.  Amen.  
 

Wierzę w Boga (Skład Apostolski) 

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 zmartwychwstał; 

wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; 

stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. 

Wierzę w Ducha Świętego; 

święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie; 

grzechów odpuszczenie; ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny.  

Amen. 
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Dziesięć przykazań                                                                      

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu 

niewoli.  

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. 

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno. 

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 

4. Czcij ojca swego i matkę swoją. 

5. Nie zabijaj. 

6. Nie cudzołóż. 

7. Nie kradnij. 

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego. 

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. 

 

Aniele Boży (Modlitwa do Anioła Stróża) 

Aniele Boży, stróżu mój, 

Ty zawsze przy mnie stój. 

Rano, wieczór, we dnie, w nocy 

Bądź mi zawsze ku pomocy, 

Strzeż duszy, ciała mego, 

zaprowadź mnie do żywota wiecznego.  Amen.  

 

 

Modlitwy dla dzieci 

Modlitwa 1 

 

Do Ciebie, Boże, rączki podnoszę, 

o zdrowie dla moich najbliższych proszę 

i proszę także, niech mnie od złego 

na każdym kroku aniołki strzegą 

Amen. 
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Modlitwa 2 

 

Dobranoc, aniołki na noc. 

Matka Boska przy łóżku, 

a Pan Jezus w serduszku. 

Amen. 

 

 

                                              Modlitwa 3                                                
 

Mój ukochany Boże, 

wiem, że Ty wszystko możesz. 

Z serca proszę Cię całego, 

miej w opiece mnie małego, 

naucz mnie żyć tak jak trzeba, 

i zaprowadź mnie do nieba.   Amen. 

 

 

Modlitwa 4 

Jestem mały jak palec, jestem mały jak mrówka, 

ale proszę cię Jezu, wejdź do mego serduszka.   Amen. 

 

 

Modlitwa 5 

Dzień się już skończył i noc się przybliża, 

klękam przed Tobą i robię znak krzyża. 

Przepraszam za to, co zrobiłem złego; 

z radością oddaję, co było dobrego. 

O noc spokojną, Jezu, bardzo Ciebie proszę 

i szczerą modlitwę do nieba zanoszę: 

za mamę, tatę, babcię, dziadka, brata, 

za kolegów, sąsiadów, wszystkich ludzi świata.   Amen. 

 

 

Modlitwa 6 

Rano  

Za sen spokojny, za noc przespaną, 

Dzięki Ci, Boże na niebie! 
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Pierwsze me myśli, budząc się rano, 

Obracam w górę, do Ciebie, 

I błagam: dozwól, bym przez dzień cały, 

Mógł wszystko robić dla Twojej chwały! 

 

Wieczorem 

Aniele Stróżu i Ty o Boże! 

W tę noc ponurą i ciemną, 

Gdy główkę moją do snu ułożę, 

Błagam: czuwajcie nade mną. 

Ci, co mię strzegli, dawno zasnęli, 

We śnie już mama i tatko: 

Boziu! Ty czuwaj przy mej pościeli, 

Ty bądź mi Ojcem i Matką! 

 

 

Modlitwa do Anioła Stróża  

Kiedy rano budzę się, 

O szczęśliwy dzień, Boże, proszę Cię. 

Anioł Stróż niech broni mnie 

Od wszystkiego, co jest złe. 

Aniele Boży, Stróżu mój, 

W dzień i w nocy przy mnie stój, 

Gdy się bawię, kiedy śpię, 

Gdy do szkoły śpieszę się. 

Niech koledzy w klasie mej 

W zgodzie żyją i nie kłócą się, 

Niechaj dobrze czynić chcą, 

Bo Bożymi dziećmi są. 

Aniele Boży, Stróżu mój, 

W dzień i w nocy przy mnie stój, 

Gdy się bawię, kiedy śpię, 

Gdy do szkoły śpieszę się. 

O Aniele Boży nasz, 

Nad Ojczyzną trzymaj straż, 
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By w pokoju każdy żył 

I człowiekiem wolnym był. 

Aniele Boży, Stróżu mój, 

W dzień i w nocy przy mnie stój, 

Gdy się bawię, kiedy śpię, 

Gdy do szkoły śpieszę się. 

 

Modlitwa przed jedzeniem 

Modlitwa 1  

Pobłogosław Panie Boże wszystkie dary, 

które będziemy spożywali z Twojej świętej szczodrobliwości, 

przez Chrystusa Pana naszego.  Amen. 

Modlitwa 2  

Błogosław Panie Boże nas i te dary Twoje, 

które z Twej szczodrobliwości spożywać mamy, abyśmy Cię chwalili. 

Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa.  Amen. 

 

Modlitwa 3                                                                                            
Bądź pochwalony, 

Panie Boże nasz, 

pobłogosław te dary, 

które z twojej dobroci spożywać mamy. 

Przez Chrystusa Pana naszego.  Amen. 

Modlitwa 4  

Drogi Panie Jezu, 

siądź przy stole z nami, jak kiedyś siadałeś ze swymi uczniami. 

Pobłogosław nas i te wszystkie dary, 

za które podziękowania Tobie składamy. 

Niech wszyscy głodni znajdą pożywienie, 

a ci, co odeszli, osiągną zbawienie.  Amen. 

Modlitwa 5  

Boże dzięki Ci składamy 
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za to co spożywać mamy 

Ty nas żywić nie przestajesz 

pobłogosław co nam dajesz.  Amen. 

 

Modlitwa za rodziców 

Modlitwa 1  

Boże, od którego wszystko dobro pochodzi, 

dziękuję Ci za moich rodziców, za ich poświęcenie i miłość. 

Proszę Cię, abyś ich zachował w zdrowiu i błogosławił ich pracy. 

Ty wiesz, o Boże, że rodziców kocham, choć nieraz sprawiam im 

przykrość. 

Proszę Cię, naucz mnie okazywać im serce. Pomóż mi być 

posłusznym 

i chętnie pomagać w domu. Czuwaj, Boże, nad naszą rodziną, 

niech panuje w niej pokój i zgoda.  Amen. 
 

Modlitwa 2  

Dziękuję Ci, Boże, za mamę i tatę, 

za to, że uczą mnie cieszyć się światem. 

Za ich dobre rady, dużo cierpliwości. 

Nie chcę im nigdy sprawiać przykrości.  Amen. 

Modlitwa 3                                                                                               

Dziękuję Ci, Boże, że mnie ukochałeś, 

dziękuję, że dobrych rodziców mi dałeś. 

Proszę Cię, dobry Ojcze z nieba, 

daj im wszystkiego, czego im potrzeba.  Amen. 

Modlitwa 4  

Do Ciebie, Boże, rączki podnoszę, 

o zdrowie mamy i taty proszę 

i proszę także, niech mnie od złego 

na każdym kroku aniołki strzegą.  Amen. 
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Podziękowanie za szczęśliwy dom 

Dzięki Ci, Panie, że dałeś mi szczęśliwy dom i kochaną dobrą rodzinę. 

Cóż mogłoby być więcej potrzebne 

poza twoją miłością, która już jest? 

Bardzo dziękuję, o Panie. Amen. 

 

 

Modlitwa za dom 

Ojcze Wszechmogący, wieczny Boże,  

wysłuchaj nas i racz zesłać z nieba Świętego Anioła Swego, 

aby strzegł, otaczał opieką i bronił wszystkich w tym domu 

mieszkających. 

Daj Boże, aby to mieszkanie było zawsze Twoim kościołem 

domowym, w którym żyjesz i królujesz teraz i zawsze. Amen. 

 

Modlitwa młodych  

O Panie! Ty powierzyłeś w nasze dłonie 

budowanie świata i rozszerzanie Kościoła. 

Ty zleciłeś nam głoszenie radosnej nowiny zbawienia. 

Ty chcesz, byśmy widzieli Ciebie w każdym człowieku, 

także w ubogim i cierpiącym. 

Ty czekasz na naszą zdecydowaną odpowiedź i czyn. 

Twoje wezwanie jest zaproszeniem wielkim. 

Pójście za Twoim głosem bez oglądania się wstecz 

daje radość i szczęście. 

Nasze pójście za Twoim głosem jest trudne, Panie. 

Pragniemy jednak prawdy i dobra. 

Niech każdy z nas na wskazanym przez Ciebie miejscu 

zapragnie dawać i faktycznie daje z miłością całego siebie ludziom, 

którzy są Twoim obrazem i Twoją własnością. 

Amen .  
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Modlitwa za dusze czyśćcowe 

Modlitwa Świętej Gertrudy  

Ojcze Przedwieczny, 

ofiaruję Ci Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego, 

Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 

w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi dzisiaj na całym 

świecie odprawianymi, 

za dusze w Czyśćcu cierpiące, 

za umierających, za grzeszników na świecie, 

za grzeszników w Kościele powszechnym, 

za grzeszników w mojej rodzinie, a także moim domu. 

Amen. 

 

Egzorcyzmy  

Modlitwa Leona XIII do św. Michała Archanioła 

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce. 

Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. 

Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy. 

A Ty, Książe wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, 

które na zgubę dusz krążą po świecie, 

mocą Bożą strąć do piekła. 

Amen. 

 

 

Modlitwa przed ważnym zajęciem 

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, 

uciekajcie złe duchy z tego miejsca, 

nie patrzcie, nie słuchajcie, nie niszczcie, 

i nie wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy i naszych planów, 

które poddajemy zbawczemu projektowi Boga. 
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Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam: 

Oddalcie się i nie wracajcie więcej tutaj. 

Amen. 

Boże, Najwyższy nasz Panie, 

Twoją Boską mocą uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów! 

Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś 

szatana w niebie, 

dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi. 

 

 

 

Modlitwa o uwolnienie od złego ducha   

                                          
Panie, Ty jesteś wielki 

Ty jesteś Bogiem, 

Ty jesteś Ojcem 

Ciebie prosimy przez wstawiennictwo i pomoc 

archaniołów Michała, Rafała i Gabriela, 

aby nasi bracia i siostry zostali uwolnieni od złego ducha, 

który uczynił ich niewolnikami. 

Wszyscy święci, przyjdźcie nam z pomocą. 

Od niepokoju, smutku, obsesji, 

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie. 

Od nienawiści, nierządu, zawiści, 

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie. 

Od myśli o zazdrości, gniewie, śmierci, 

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie. 

Od wszelkiej myśli o samobójstwie i poronieniu dziecka, 

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie. 

Od popadania w rozwiązłość cielesną 

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie. 

Od rozbicia rodziny, od wszelkiej złej przyjaźni, 

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie. 

Od wszelkiej formy czarów, uroków, guseł i od wszelkiego zła 

ukrytego, 

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie. 

Panie, który powiedziałeś 
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pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję 

przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi, 

uwolnij nas od wszelkiego przekleństwa i spraw, 

abyśmy cieszyli się Twoim pokojem. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen. 

  

 

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny                

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson. 

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 

Święta Maryjo, módl się za nami. 

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. 

Święta Panno nad pannami, módl się za nami. 

Matko Chrystusowa, módl się za nami. 

Matko Kościoła, módl się za nami. 

Matko łaski Bożej, módl się za nami. 

Matko nieskalana, módl się za nami. 

Matko najczystsza, módl się za nami. 

Matko dziewicza, módl się za nami. 

Matko nienaruszona, módl się za nami. 

Matko najmilsza, módl się za nami. 

Matko przedziwna, módl się za nami. 

Matko dobrej rady, módl się za nami. 

Matko Stworzyciela, módl się za nami. 

Matko Zbawiciela, módl się za nami. 

Panno roztropna, módl się za nami. 

Panno czcigodna, módl się za nami. 

Panno wsławiona, módl się za nami. 

Panno można, módl się za nami. 
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Panno łaskawa, módl się za nami. 

Panno wierna, módl się za nami. 

Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. 

Stolico mądrości, módl się za nami. 

Przyczyno naszej radości, módl się za nami. 

Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. 

Przybytku chwalebny, módl się za nami. 

Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. 

Różo duchowna, módl się za nami. 

Wieżo Dawidowa, módl się za nami. 

Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. 

Domie złoty, módl się za nami. 

Arko przymierza, módl się za nami. 

Bramo Niebieska, módl się za nami. 

Gwiazdo zaranna, módl się za nami.  

Uzdrowienie chorych, módl się za nami. 

Ucieczko grzesznych, módl się za nami. 

Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. 

Wspomożenie wiernych, módl się za nami. 

Królowo Aniołów, módl się za nami. 

Królowo Patriarchów, módl się za nami. 

Królowo Proroków, módl się za nami. 

Królowo Apostołów, módl się za nami. 

Królowo Męczenników, módl się za nami. 

Królowo Wyznawców, módl się za nami. 

Królowo Dziewic, módl się za nami. 

Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami. 

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. 

Królowo wniebowzięta, módl się za nami. 

Królowo różańca świętego, módl się za nami. 

Królowo rodzin, módl się za nami. 

Królowo pokoju, módl się za nami. 

Królowo Polski, módl się za nami. 

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. 

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. 

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
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Módlmy się.: 

Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się 

trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, 

zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć 

wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen.  

 

Modlitwa  

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi 

prośbami 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, swojemu Synowi nas 

oddawaj.  

 

Modlitwa świętego Bernarda  

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś 

opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie 

o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad 

pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako 

grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami 

moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.  

Amen.  

 

Akt miłości  

Boże, choć Cię nie pojmuję, 

Jednak nad wszystko miłuję. 

Nad wszystko, co jest stworzone, 

Boś Ty dobro nieskończone. 



13 
 

A jako samego siebie, 

Wszystkich miłuję dla Ciebie. 

 

Akt nadziei 

Ufam Tobie, boś Ty wierny, 

Wszechmocny i miłosierny. 

Dasz mi grzechów odpuszczenie, 

Łaskę i wieczne zbawienie. 

 

Akt wiary 

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, 

W Trójcy jedyny, prawdziwy 

Wierzę w coś Objawił Boże, 

Twe słowo mylić nie może. 

 

Akt żalu 

Ach, żałuję za me złości, 

Jedynie dla Twej miłości. 

Bądź miłościw mnie grzesznemu, 

Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu! 

 

Suplikacje (modlitwa) 

Święty Boże, Święty mocny, 

Święty a Nieśmiertelny 

Zmiłuj się nad nami... 

Od powietrza, głodu, ognia i wojny Wybaw nas Panie! 

Od nagłej i niespodzianej śmierci Zachowaj nas Panie! 

My grzeszni Ciebie Boga prosimy Wysłuchaj nas Panie! 
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LITANIA DO BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II    

 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami. 

Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. 

Święta Maryjo - módl się za nami. 

 

Błogosławiony Janie Pawle, módl się za nami 

Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie, 

Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka, 

Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem 

Całkowicie oddany Maryi, 

Przyjacielu Świętych i Błogosławionych, 

Następco Piotra i Sługo sług Bożych, 

Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary, 

Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań, 

Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej, 

 

Gorliwy Miłośniku Eucharystii, 

Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi, 

Misjonarzu wszystkich narodów, 

Świadku wiary, nadziei i miłości,      

Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych, 

Apostole pojednania i pokoju, 

Promotorze cywilizacji miłości, 

Głosicielu Nowej Ewangelizacji, 

Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię, 

Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia, 

Papieżu Bożego Miłosierdzia, 

Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary, 

Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba, 

 

Bracie i Mistrzu kapłanów, 
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Ojcze osób konsekrowanych, 

Patronie rodzin chrześcijańskich, 

Umocnienie małżonków, 

Obrońco nienarodzonych, 

Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych, 

Przyjacielu i Wychowawco młodzieży, 

Dobry Samarytaninie dla cierpiących, 

Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych, 

Głosicielu prawdy o godności człowieka, 

Mężu modlitwy zanurzony w Bogu, 

Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata, 

Uosobienie pracowitości, 

Zakochany w krzyżu Chrystusa, 

Przykładnie realizujący powołanie,      

Wytrwały w cierpieniu, 

Wzorze życia i umierania dla Pana, 

 

Upominający grzeszników, 

Wskazujący drogę błądzącym, 

Przebaczający krzywdzicielom, 

Szanujący przeciwników i prześladowców, 

Rzeczniku i obrońco prześladowanych, 

Wspierający bezrobotnych, 

Zatroskany o bezdomnych, 

Odwiedzający więźniów, 

Umacniający słabych, 

Uczący wszystkich solidarności, 

 

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. 

 

Módl się za nami błogosławiony Janie Pawle. 

Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela 

człowieka. 

 

Módlmy się: 
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Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego 

życia i posłannictwa 

błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż 

nam wzrastać w miłości do 

Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. 

Amen. 

 

 

EWANGELIA                                                                           

Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję (Łk 1,39-56) 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza  

 

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”.  

Wtedy Maryja rzekła:  

„Wielbi dusza moja Pana,  

i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.  

Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.  

Oto bowiem odtąd błogosławid mnie będą  

wszystkie pokolenia.  
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Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.  

święte jest Jego imię,  

A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie  

nad tymi, co się Go boją.  

Okazał moc swego ramienia,  

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.  

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.  

Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.  

Ujął się za swoim sługą, Izraelem,  

pomny na swe miłosierdzie.  

Jak przyobiecał naszym ojcom,  

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”.  

Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do 

domu.  

Oto słowo Paoskie. 

Akt zawierzenia 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. 

Pozostawiam 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. 
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Spraw więc Wspomożycielko wiernych,  

by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna  

były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim.  

Amen. 

 

  

Akt Osobistego Oddania się Matce Bożej  
 
Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico, 
obieram sobie dzisiaj Ciebie za Panią, 
Orędowniczkę, Patronkę, Opiekunkę i Matkę moją. 
Postanawiam sobie mocno i przyrzekam, 
że Cię nigdy nie opuszczę, 
nie powiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie. 
Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili, 
co uwłaczałoby czci Twojej. 
Błagam Cię, przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko swoje. 
Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach 
duszy i ciała oraz w pracy kapłaoskiej dla innych. 
Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, 
a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją, 
dobra wewnętrzne i zewnętrzne, 
nawet wartośd dobrych uczynków moich, 
zarówno przeszłych jak obecnych i przyszłych, 
pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo 
rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, 
co do mnie należy, według Twego upodobania, 
ku większej chwale Boga, w czasie i w wieczności. 
Pragnę przez Ciebie, z Tobą, w Tobie i dla Ciebie 
stad się niewolnikiem całkowitym Syna Twojego, 
któremu Ty, o Matko, oddaj mnie w niewolę, 
jak ja Tobie oddałem się w niewolę. 
Wszystko, cokolwiek czynid będę, 
przez Twoje Ręce Niepokalane, 
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Pośredniczko łask wszelkich, 
oddaję ku chwale Trójcy Świętej - Soli Deo! 
Maryjo Jasnogórska, nie opuszczaj mnie w pracy codziennej 
i okaż swe czyste Oblicze w godzinę śmierci mojej. 
Amen. 
 

  Apel Jasnogórski                                                             
 

Maryjo, Królowo Polski,  
Maryjo, Królowo Polski,  
jestem przy Tobie, pamiętam,  
jestem przy Tobie, pamiętam,  
czuwam.  
Maryjo, Królowo Polski,  
Maryjo, Królowo Polski,  
jestem przy Tobie, pamiętam,  
jestem przy Tobie, czuwam,  
jestem przy Tobie, pamiętam,  
jestem przy Tobie, czuwam.  
 

 lub  wersja młodzieżowa:  
 
Maryjo, Królowo Polski,  
Maryjo, Królowo Polski,  
jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie  
I czuwam na każdy czas.  
Maryjo, jesteśmy młodzi,  
Maryjo, jesteśmy młodzi,  
Już dzisiaj zależy od Polskiej młodzieży  
Następne tysiąc lat.  
Maryjo, Królowo nasza,  
Maryjo, Królowo nasza,  
My Ciebie prosimy uświęcaj rodziny,  
Uświęcaj każdego z nas.  
 
   


