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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

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

Wyznanie wiary ‘krótsze’
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chry-
stusa, 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, grze-
chów  odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

Uwielbienie Trójcy Świętej
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, * jak było na początku, teraz i zawsze, 
i na wieki wieków. Amen

‘Anioł Pański
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi * I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo… 
Oto ja Służebnica Pańska * Niech mi się stanie według słowa Twego
A Słowo stało się ciałem * I zamieszkało między nami.
Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko * Abyśmy się stali godnymi obietnic 
Chrystusowych

Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, 
którzy za zwiastowaniem Anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez 
mękę Jego i krzyż do chwały Zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa 
Pana naszego. Amen.

Za Dusze w Czyśćcu Cierpiące
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, * A światłość wiekuista niechaj im 
świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

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 i ciała mojego,  i zaprowadź mnie do żywo-
ta wiecznego. Amen.

*      *      *
Zawierzenie Bożemu Miłosierdziu

Miłosierny Jezu, ufam (ufamy) Tobie! Zawierzam (zawierzamy) Ci siebie: w życiu, 
w umieraniu, i po śmierci! Maryjo: przyjmij mnie (nas) ze Swym Synem i świętym 
Józefem!
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Modlitwa Przebaczenia
Jezusie i Maryjo – przebaczam z serca wszystkim (a zwłaszcza temu ... i tamtemu 

...,  tamtej ...), którzy mi jakąkolwiek krzywdę wyrządzili ! Nie chcę do tego wracać: 
ani w myśli, ani w słowie, chyba w przebaczeniu !”

*      *      *
Różaniec Maryjny

Część radosna (poniedziałek, sobota)
Zwiastowanie Najśw. Maryi Pannie
Nawiedzenie świętej Elżbiety
Narodzenie Pana Jezusa
Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Znalezienie Jezusa w świątyni

Część bolesna (wtorek, piątek)
Konanie Pana Jezusa w Ogrojcu
Biczowanie Pana Jezusa
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Niesienie Krzyża na Kalwarię
Jezus umiera na Krzyżu: szczyt Miłosierdzia

Część chwalebna (środa, niedziela)
Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny
Zesłanie Ducha Świętego
Wniebowzięcie Najśw.Maryi Panny
Ukoronowanie Najśw.Maryi Panny

Część Światła (czwartek)
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Jezus objawia swe bóstwo w Kanie
Głoszenie Królestwa Bożego i nawrócenia
Przemienienie na górze Tabor
Ustanowienie Eucharyst

Modlitwa Fatimska po każdym dziesiątku
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, 
zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej 
potrzebują Twojego Miłosierdzia.

Koronka do Bożego Miłosierdzia
Na początku: Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo...  Wierzę w Jednego Boga ...
Na paciorkach    „Ojcze nasz”:

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  (1 raz)
Na paciorkach    „Zdrowaś Maryjo”:

Dla Jego Bolesnej Męki, * miej miłosierdzie dla nas i całego świata (10 razy)
Na zakończenie, po 5-tym dziesiątku:

Święty Boże, * Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny * zmiłuj się nad nami * i nad 
całym światem  (3 razy).
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Przyrzeczenia Chrztu świętego: Odnowienie
Dialog wstępny

Celebrans: Proszę, aby kandydaci przedstawili się Wspólnocie Kościoła.
 Jakie masz imię?
Kandydat: Moje imię jest: ...  -- JESTEM !
Celebrans: O co prosisz Kościół Boży?
Kandydat: O wiarę.
Celebrans: Co daje ci wiara?
Kandydat: Życie wieczne.

Wyrażenie gotowości
Bóg oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat i przez dzieło stworze-

nia prowadzi go do poznania spraw niewidzialnych, aby nauczył się wielbić swojego 
Stwórcę. Wy poszliście za Jego światłem i dlatego obecnie otwiera się przed wami 
droga Ewangelii, abyście zakładając fundamenty nowego życia, uznali żywego Boga, 
który rzeczywiście przemawia do ludzi. Postępując w światłości Chrystusa, zaufajcie 
Jego mądrości, a oddając Mu codziennie swoje życie, całym sercem w Niego wierz-
cie. Taka jest droga wiary, którą Chrystus prowadzi was w miłości, abyście osiągnęli 
życie wieczne.
Celebrans: Pytam każdego z was: Czy jesteś gotowy wejść dzisiaj za przewodem 
Chrystusa na tę drogę?
Kandydat: Jestem gotowy.

Celebrans zwraca się do poręczających i wiernych, zadając im podobne pytania
Celebrans: A wy, którzy jako poręczający przedstawiacie nam obecnie tych kandy-
datów, i wy, wszyscy obecni tu bracia i siostry, czy jesteście gotowi pomagać im w 
znalezieniu i naśladowaniu Chrystusa?
Wszyscy: Jesteśmy gotowi.

Egzorcyzm i wyrzeczenie się kultów pogańskich
Celebrans delikatnie tchnie w twarz każdego kandydata, względnie wyciąga prawą 

rękę nad kandydatami i mówi:
Celebrans: Panie, odpędź złe duchy tchnieniem ust swoich, nakaż im odejść, bo 
przybliżyło się Twoje Królestwo.

Drodzy kandydaci, wezwani i umocnieni przez Boga decydujecie się na to, by 
czcić i wielbić tylko jedynego Boga i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Od tej chwili chce-
cie służyć samemu Bogu i Jego Chrystusowi. Trzeba więc, abyście teraz publicznie 
wyrzekli się tych mocy, które nie są Bogiem, i kultów, które nie prowadzą do czci 
Boga. Nigdy nie porzućcie Boga i Jego Chrystusa, aby służyć innym mocom.
Kandydaci: Nie porzucimy.
Celebrans: Nie czcijcie nigdy więcej N.i N.
Kandydaci: Nie będziemy czcili.

Celebrans zwraca się do poręczających i wiernych, zadając im podobne pytania:
Celebrans: Wy, którzy jako poręczający przedstawiacie nam tych kandydatów, oraz 
wszyscy obecni tu bracia i siostry, którzy słyszeliście ich słowa, czy jesteście gotowi 
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świadczyć, że ci kandydaci wybrali Chrystusa Pana i chcą tylko Jemu służyć?
Wszyscy: Jesteśmy gotowi.
Celebrans: Czy jesteście gotowi pomagać im w znalezieniu i naśladowaniu Chrystu-
sa?
Wszyscy: Jesteśmy gotowi.

Celebrans mówi z rękami złożonymi
Najłaskawszy Ojcze, dziękujemy Ci za tych kandydatów, którzy Ciebie znaleźli. Ty 

w rozmaity sposób uprzedzałeś ich swoją łaską. Dzisiaj wobec nas odpowiedzieli na 
Twoje wezwanie. Dlatego chwalimy i błogosławimy Ciebie, Panie.
Wszyscy: Chwalimy i błogosławimy Ciebie, Panie.

Naznaczenie krzyżem czoła i narządów zmysłów
Drodzy kandydaci, podejdźcie razem z tymi, którzy za was poręczają, aby przyjąć 

znak przynależności do waszego nowego stanu.
Kandydaci wraz z poręczającymi podchodzą kolejno do celebransa, który dużym 

palcem kreśli krzyż na czole i innych zmysłach

N., przyjmij krzyż na czole. Sam Chrystus umacnia cię znakiem swojego zwycięstwa. 
Ucz się Go poznawać i naśladować.
– Przyjmij znak krzyża na uszach, abyś usłyszał głos Pana.
– Przyjmij znak krzyża na oczach, abyś ujrzał jasność Bożą.
– Przyjmij znak krzyża na ustach, abyś odpowiedział na słowo Boże.
– Przyjmij znak krzyża na piersiach, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w twoim 
sercu.
– Przyjmij znak krzyża na barkach, abyś udźwignął słodkie brzemię Chrystusa.

Znak krzyża nad wszystkimi:
Kreślę znak krzyża nad wami wszystkimi – w imię Ojca i Syna, † i Ducha Świętego, 

abyście żyli na wieki wieków.
Kandydaci: Amen.

Modlitwa celebransa
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, wysłuchaj łaskawie nasze prośby i ochraniaj 

mocą krzyża tych katechumenów N. i N., których naznaczyliśmy krzyżem Chrystusa. 
Niech strzegą zaczątków wiary i wypełniają Twoje przykazania, aby przez Chrzest 
mogli osiągnąć godność Dzieci Bożych. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy:  Amen.

Nadanie nowego imienia
Celebrans: N., odtąd będziesz nosił również imię N.
Katechumen:  Amen.

Modlitwa egzorcyzmu
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty przez swego Jednorodzonego Syna 

przyobiecałeś nam Ducha Świętego. Pokornie prosimy Cię za tych katechumenów, 
którzy się Tobie ofiarują; uwolnij ich od wszelkich wpływów złego ducha, oddal od 
nich wszelki błąd i grzech, aby się stali świątynią Ducha Świętego. Potwierdź nasze 
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słowa pełne wiary i spraw, byśmy nie mówili daremnie, lecz tą mocą i łaską, dzięki 
której Twój Syn Jednorodzony uwolnił świat od zła. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.

Wezwania przed przyjęciem Chrztu świętego
Drodzy bracia i siostry, błagajmy Boga, Ojca wszechmogącego, o miłosierdzie dla 

wybranych N. i N., którzy proszą o Chrzest święty. Niech Bóg, który ich powołał i 
doprowadził do tej godziny, obdarzy ich światłem i mocą, aby całym sercem łączyli 
się z Chrystusem i wyznali wiarę Kościoła. Niech im da nowe życie w Duchu Świętym, 
którego będziemy wzywali nad tą wodą.

Litania – wzywanie wstawiennictwa Świętych
Panie, zmiłuj się nad nami,
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Święty Michale,
Święci Aniołowie Boży, módlcie się za nami.
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.
Święty Józefie,
Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
Święty Andrzeju, módl się za nami.
Święty Janie,
Święta Mario Magdaleno,
Święty Szczepanie,
Święty Ignacy Antiocheński,
Święty Wawrzyńcze,
Święte Perpetuo i Felicyto, módlcie się za nami.
Święta Agnieszko, módl się za nami.
Święty Grzegorzu,
Święty Augustynie,
Święty Atanazy,
Święty Bazyli,
Święty Marcinie
Święty Benedykcie,
Święci Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami.
Święty Janie Mario Vianneyu,
Święta Katarzyno Sjeneńska,
Święta Tereso od Jezusa,
Święci Wojciechu i Stanisławie, módlcie się za nami.
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Wszyscy Święci i Święte Boże,
Bądź nam miłościw, wybaw nas Panie.
Od zła wszelkiego,
Od każdego grzechu,
Od śmierci wiecznej,
Przez Twoje wcielenie, wybaw nas, Panie.
Przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie,
Przez zesłanie Ducha Świętego,
Prosimy Cię, my, grzesznicy, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś tych wybranych odrodził przez łaskę Chrztu świętego,  Wysłuchaj 
nas, Panie.
Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga żywego, wysłuchaj nas, Panie.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Błogosławieństwo wody
Boże, Ty niewidzialną mocą dokonujesz rzeczy niezwykłych przez sakramentalne 

znaki. Ty w ciągu dziejów zbawienia przygotowałeś wodę przez Ciebie stworzoną, 
aby wyrażała łaskę Chrztu świętego. Na początku świata Twój Duch unosił się nad 
wodami, aby już wtedy woda nabrała mocy uświęcania. Boże, Ty nawet w wodach 
potopu dałeś nam obraz odrodzenia, bo ten sam żywioł położył kres występkom i 
dał początek cnotom.

Boże, Ty sprawiłeś, że synowie Abrahama przeszli po suchym dnie Morza Czer-
wonego, aby naród wyzwolony z niewoli faraona stał się obrazem przyszłej społecz-
ności ochrzczonych. Boże, Twój Syn, ochrzczony przez Jana w wodach Jordanu, zo-
stał namaszczony Duchem Świętym, a gdy wisiał na krzyżu, z Jego boku wypłynęła 
krew i woda, po swoim zaś Zmartwychwstaniu nakazał uczniom: „Idźcie i nauczajcie 
wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Wejrzyj na swój Kościół i racz mu otworzyć źródło chrztu świętego. Niechaj ta 
woda przez Ducha Świętego otrzyma łaskę Twojego Jednorodzonego Syna, aby czło-
wiek, stworzony na Twoje podobieństwo i przez sakrament Chrztu obmyty, odrodził 
się z wody i z Ducha Świętego do nowego życia Dziecka Bożego.

Celebrans prawą ręką dotyka wody i mówi:
Prosimy Cię, Panie, niech przez Twojego Syna zstąpi na tę wodę moc Ducha Świę-

tego, aby wszyscy, przez Chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci, z Nim też 
powstali do nowego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.

Wyrzeczenie się ZŁA

Celebrans: Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności 
Dzieci Bożych?
Kandydaci:  Wyrzekam się.
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Celebrans: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie 
opanował?
Kandydaci:  Wyrzekam się.
Celebrans: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
Kandydat: Wyrzekam się.

Wyznanie wiary
Celebrans: Jakie jest imię kandydata do Chrztu?
Celebrans: N., czy wierzysz w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i 
ziemi?
Wybrany: Wierzę.
Celebrans: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana, 
narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z mar-
twych i zasiada po prawicy Ojca?
Wybrany: Wierzę.
Celebrans: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie 
Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Kandydat: Wierzę.

Chrzest święty
Celebrans:

N., JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA – I SYNA – I DUCHA ŚWIĘTEGO

(następuje 3-krotne polanie wodą ze chrzcielnicy)

Namaszczenie krzyżmem świętym
Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który was odrodził 

przez wodę i Ducha Świętego i udzielił wam odpuszczenia wszystkich grzechów, On 
sam namaszcza was krzyżmem zbawienia, abyście włączeni do Ludu Bożego, wy-
trwali w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne.
Wszyscy: Amen.

Włożenie białej szaty
N. i N., staliście się nowym stworzeniem i przyoblekliście się w Chrystusa. Przyj-

mijcie zatem białą szatę i zachowajcie ją nieskalaną aż na sąd naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa, aby otrzymać życie wieczne.
Ochrzczeni:  Amen.

Wręczenie zapalonej świecy
Podejdźcie, ojcowie i matki chrzestne, aby nowo ochrzczonym przekazać światło.

Chrzestni ojcowie i matki podchodzą, zapalają świecę od świecy paschalnej i po-
dają ją nowo ochrzczonym.  Celebrans mówi następnie:

Staliście się światłem w Chrystusie. Postępujcie nieustannie jak Dzieci światłości, 
trwajcie w wierze, abyście ze wszystkimi Świętymi mogli wyjść na spotkanie przy-
chodzącego Pana w Królestwie Niebieskim.
Ochrzczeni:  Amen.

*      *      *
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Modlitwa w rocznicę Chrztu świętego
Boże w Trójcy Jedyny, dziękuję ci za to, że już w dzieciństwie obdarzyłeś mnie 

łaską Chrztu świętego. Wyrwałeś mnie z mocy ciemności i przeniosłeś do Królestwa 
umiłowanego Syna Twojego, udzieliłeś mi łask uświęcającej i uczyniłeś mnie swoim 
Dzieckiem. Dziś, w rocznicę tego wydarzenia, najdonioślejszego w moim życiu, chcę 
odnowić moje przymierze z Tobą.

Wierzę we wszystko, co święty Kościół katolicki podaje do wierzenia.
Wyrzekam się szatana i wszystkich jego spraw, a oddaję się na nowo Zbawicielo-

wi mojemu, Jezusowi Chrystusowi, aby wolę Jego wiernie wypełniać.
Postanawiam mocno zachowywać przykazania Twoje i Twojego Kościoła. Spraw, 

Panie, abym na co dzień pamiętał o tym, że przez Chrzest wszczepiony zostałem 
w Twoje Mistyczne Ciało i dostąpiłem poświęcenia na królewskie kapłaństwo, by 
przez wszystkie uczynki składać duchowe ofiary i po całej ziemi dawać świadectwo 
Chrystusowi. Spraw, Boże, abym wiernie Ci służył i z każdym dniem postępował w 
dobrym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Codzienne   oddanie   w   Niewolę 
Macierzyńskiej Miłości Maryi

„Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszyst-
kie 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 świę-
temu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd czynić wszystko 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, parafia i cała Ojczyzna 
były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

Pod Twoją obronę
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 św. Bernarda do Maryi
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 prośbami 
moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Do św. Michała Archanioła
„Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości 

i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie 
o to prosimy. A Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, szatana i inne duchy złe, które na 
zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen”.


