
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,  

łaskiś 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. 

  

Chwała Ojcu, i Synowi 

i Duchowi Świętemu  

jak była na początku,  

teraz i zawsze i na wieki wieków. 

Amen. 

  

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 

  

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, 

W Trójcy jedyny, prawdziwy. 

Wierzę, coś objawił, Boże. 

Twe słowo mylić nie może. 

  

Ufam Tobie, boś Ty wierny 

Wszechmogący i miłosierny. 

Dasz mi grzechów odpuszczenie, 

Łaskę i wieczne zbawienie. 



  

Boże, choć Cię nie pojmuję, 

jednak nad wszystko miłuję, 

nad wszystko, co jest stworzone, 

boś Ty dobro nieskończone. 

  

Ach, żałuje za me złości 

jedynie dla Twej miłości. 

Bądź miłości mnie, grzesznemu, 

dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 

  

Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu 

i wam bracia i siostry, 

że bardzo zgrzeszyłem:  

myślą, mową i zaniedbaniem  

moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina 

Przeto błagam Najświętszą Maryję Pannę zawsze Dziewicę 

Wszystkich Aniołów i świętych 

i was bracia i siostry  

o modlitwę za mnie do pana Boga naszego. 

  

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. 
 


