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Hymn do ducHa Świętego (s. 4)

salve Regina (s. 5)

K: Czy chcesz, aby twoja dusza zjednoczyła się z Chrystusem na  
     wieki wieków?

Z: Tak.

K: Czego pragniesz?

Z: Pragnę poświęcić swoje życie Bogu, dążąc do zjednoczenia  
     z Chrystusem w moim codziennym życiu, pełniąc swoje obowiąz- 
       ki w świecie i żyjąc każdego dnia według zasad Reguły Mariańskiej.

K: Czy jesteś gotowy (-a) przestrzegać tych zasad do końca swoich dni?

Z: Tak. Pragnę tego i wierzę, że będzie to możliwe za sprawą łaski  
     Bożej i modlitw Najświętszej Maryi Panny.

wyznanie wiaRy (s. 12), PRzysięga antymasońska (s. 13)
PRzysięga antymodeRnistyczna (s. 14)

litania do wszystkicH ŚwiętycH (s. 5)

FoRmuła oFiaRowania:

 Ja (dotychczasowe imię), chcę ofiarować siebie Bogu 
Wszechmogącemu i Najświętszej Maryi Pannie, abym poprzez 
wierne naśladowanie Maryi nauczył (-a) się każdą chwilę poświęcać 
Bogu i wypełnił (-a) Wolę Bożą na Ziemi. Pragnę żyć życiem 
kontemplacyjnym w świecie według zasad Reguły Mariańskiej  
i wypełniać codziennie Dzienniczek duszy do końca moich dni.
 Składam dziś serce moje na ołtarzu, na którym jest złożone 
Serce Twoje, Jezu, i ofiaruję się dziś razem z Tobą Bogu, Ojcu Two-
jemu, przez Serce Najświętszej Maryi Panny, jako ofiara miłości 
i uwielbienia. Ojcze Miłosierdzia, spójrz na ofiarę serca mojego, 
przez rany Serc Jezusa i Maryi. 
 Znam swoją słabość i nędzę, ale ufam Twojej dobroci  
i nieskończonemu miłosierdziu; błagam więc, abyś tę ofiarę miłości 
jako całopalenie przyjąć raczył i udzielił obfitych łask do jej 
wypełnienia. Amen.

K: Niech Bóg ogołoci cię ze starego człowieka z jego działaniami  
      i przyoblecze cię w nowego człowieka stworzonego w sprawie- 
     dliwości i prawdziwej świętości.

Z: Amen.

    Błogosławieństwo szkaplerza (s.18)

K: Nałóż, Boże, na jego (jej) ramiona ten szkaplerz, aby mocą   
   Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi   
      zwyciężył (-a) podstępy szatana.  
Z: Amen.

     Błogosławieństwo świec (s.17)

K: Przyjmij światło Chrystusa na znak swojej nieśmiertelności,  
      abyś umarły (-a) dla świata żył (-a) w Bogu. Powstań z mart- 
     wych, a zajaśnieje ci Chrystus.

Z: Amen.

     Błogosławieństwo kwiatów (s.19)

K: Ofiaruj kwiat Najświętszej Dziewicy Maryi na znak, że Ją obie- 
   rasz Przewodniczką i Mistrzynią w życiu duchowym, aby    
      uczyniła z twojej duszy piękny kwiat, który ofiaruje Chrystusowi.

Z: Amen.

K: Bóg powołując Abrama, zmienił jego imię, mówiąc: „Nie  
      będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie  
       Abraham”. Aby twoje oddanie Chrystusowi było pełne, wyrzek- 
        nij się samego siebie, przyjmując nowe imię (zakonnik wypowia- 
       da swoje nowe imię), abyś nie żył już ty, ale Chrystus w tobie.

Z: Amen.

K: Niech Bóg, który rozpoczął w tobie to dzieło, zechce je również  
    dokończyć.

magniFicat (s. 10)
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1.Veni, Creátor, Spíritus,
mentes tuórum vísita.
Imple supérna grátia,
quæ tu créasti péctora.

2. Qui díceris Paráclitus,
altíssimi donum Dei,
fons vivus, ignis, cáritas,
et spiritális únctio.

3.Tu septifórmis múnere,
digitus patérnæ déxteræ,
tu rite promíssum Patris,
sermone ditans gúttura.

4. Accénde lúmen sénsibus,
infúnde amórem córdibus,
infirma nostri córporis,
virtúte firmans pérpeti.

5. Hostem repéllas lóngius,
pacémque dones prótinus:
Ductóre sic te prǽvio,
Vitémus omne nóxium.

6. Per te sciámus da Patrem,
noscámus atque Fílium;
Teque utriúsque Spiritum
credámus omni témpore.

7. Deo Patri sit gloria
et Filio, qui a mórtuis
surréxit, ac Paráclito,
in sæculórum sǽcula. 
Amen.

1. O Stworzycielu Duchu, przyjdź,
nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
sercom, co dziełem są Twych rąk.

2. Pocieszycielem jesteś zwan
i Najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczenie naszych dusz,
zdrój żywy, miłość, ognia żar.

3. Ty darzysz łaską siedemkroć,
bo moc z prawicy Ojca masz,
przez Ojca obiecany nam,
mową wzbogacasz język nasz.

4. Światłem rozjaśnij naszą myśl,
w serca nam miłość świętą wlej,
i wątłą słabość naszych ciał,
pokrzep stałością mocy swej.

5. Nieprzyjaciela odpędź w dal,
i Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym, 
miniemy zło, co kusi nas.

6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
daj, by i Syn poznany był,
i Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch,
niech wyznajemy z wszystkich sił.

7. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał,
i Temu, co pociesza nas,
niech hołd wieczystych płynie chwał.  
Amen.

Hymn do Ducha Świętego

Kýrie, eléison (ter). Christe, 
eléison (ter). Kýrie, eléison(ter).
Christe, audi nos. 
Christe, exáudi nos.
Pater de cælis Deus,     
 miserére nobis.
Fili Redémptor mundi Deus, 
 miserére nobis.
Spíritus Sancte Deus,     
 miserére nobis.
Sancta Trínitas unus Deus, 
 miserére nobis.

Kyrie, eleison (3x). Chryste, 
eleison (3x). Kyrie, eleison (3x).
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.

Salve, Regina, 
Mater misericórdiæ, vita, 
dulcédo et spes nostra, salve! 
Ad te clamámus éxsules 
filii Hevæ. 
Ad te suspirámus, geméntes 
et flentes in hac lacrimárum valle. 
Eia ergo, Advocáta nostra, 
illos tuos misericórdes óculos 
ad nos convérte. 
Et Iesum, benedíctum 
fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsílium osténde. 
O clemens, (plangimus pectora 
nostra ter) o pia, o dulcis Virgo 
Maria.  

Witaj, Królowo, 
Matko Miłosierdzia, życie, 
słodyczy i nadziejo nasza, witaj! 
Do Ciebie wołamy wygnańcy, 
synowie Ewy. 
Do Ciebie wzdychamy, jęcząc  
i płacząc na tym łez padole. 
Przeto, Orędowniczko nasza, 
one miłosierne oczy Twoje 
na nas zwróć, 
a Jezusa, błogosławiony 
owoc żywota Twojego, 
po tym wygnaniu nam okaż! 
O łaskawa, (bijemy się w piersi 3x) o 
litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Salve Regina

Litania do Wszystkich Świętych
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Sancta María, ora pro nobis.
Sancta Dei Génitrix, 
Sancta Virgo vírginum, 
Sancte Míchaël,  
Sancte Gábriel, 
Sancte Ráphaël,  
Omnes sancti Angeli 
 et Archángeli, 
 oráte pro nobis. 
Omnes sancti beatórum Spirítuum  
 órdines, oráte pro nobis. 
Sancte Abraham, 
Sancte Moyses, 
Sancte Elia, 
Sancte Ioánnes Baptísta, 
Sancte Ioseph,  
Omnes sancti Patriárchæ et   
 Prophétæ, oráte pro nobis. 
Sancte Petre, 
Sancte Paule, 
Sancte Andréa, 
Sancte Iacóbe Maior,  
Sancte Ioánnes,  
Sancte Thoma, 
Sancte Iacóbe Minor, 
Sancte Philíppe,  
Sancte Bartholomǽe, 
Sancte Matthǽe,  
Sancte Simon,  
Sancte Thaddǽe, 
Sancte Matthía,  
Sancte Bárnaba, 
Sancte Luca,  
Sancte Marce, 

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, 
Święta Panno nad pannami, 
Święty Michale, 
Święty Gabrielu, 
Święty Rafale, 
Wszyscy święci Aniołowie 
 i Archaniołowie, 
 módlcie się za nami.
Wszystkie Święte Duchy niebie- 
 skie, módlcie się za nami.
Święty Abrahamie, 
Święty Mojżeszu, 
Święty Eliaszu, 
Święty Janie Chrzcicielu, 
Święty Józefie, 
Wszyscy święci Patriarchowie  
 i Prorocy, módlcie się za nami.
Święty Piotrze, 
Święty Pawle, 
Święty Andrzeju, 
Święty Jakubie Starszy, 
Święty Janie, 
Święty Tomaszu, 
Święty Jakubie Młodszy, 
Święty Filipie, 
Święty Bartłomieju, 
Święty Mateuszu, 
Święty Szymonie, 
Święty Tadeuszu, 
Święty Macieju, 
Święty Barnabo, 
Święty Łukaszu, 
Święty Marku, 
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Omnes sancti Apóstoli et 
 Evangelístæ, oráte pro nobis. 
Omnes sancti Discípuli Dómini,  
 oráte pro nobis. 
Omnes sancti Innocéntes, 
 oráte pro nobis. 
Sancte Stéphane,  
Sancte Laurénti, 
Sancte Vincénti,  
Sancte Adalberte,
Sancte Stanislae, 
Sancti Fabiáne et Sebastiáne,   
 oráte pro nobis.  
Sancti Ioánnes et Paule, 
 oráte pro nobis. 
Sancti Cosma et Damiáne, 
 oráte pro nobis.  
Sancti Gervási et Protási, 
 oráte pro nobis. 
Omnes sancti Mártyres, 
 oráte pro nobis. 
Sancte Silvéster,  
Sancte Gregóri, 
Sancte Ambrósi, 
Sancte Augustíne, 
Sancte Hierónyme, 
Sancte Martíne, 
Sancte Nicoláe,  
Omnes sancti Pontifices et Con- 
 fessóres, oráte pro nobis.  
Omnes sancti Doctóres, 
 oráte pro nobis.  
Sancte Antóni, 
Sancte Benedícte,  

Wszyscy święci Apostołowie  
     i Ewangeliści, módlcie się za nami.
Wszyscy święci Uczniowie   
 Pańscy, módlcie się za nami.
Wszyscy święci niewinni Młodzian- 
 kowie, módlcie się za nami.
Święty Szczepanie, 
Święty Wawrzyńcze, 
Święty Wincenty, 
Święty Wojciechu,
Święty Stanisławie, 
Święci Fabianie i Sebastianie,   
 módlcie się za nami.
Święci Janie i Pawle, 
 módlcie się za nami.
Święci Kosmo i Damianie, 
 módlcie się za nami.
Święci Gerwazy i Protazy, 
 módlcie się za nami.
Wszyscy święci Męczennicy,   
 módlcie się za nami.
Święty Sylwestrze, 
Święty Grzegorzu, 
Święty Ambroży, 
Święty Augustynie, 
Święty Hieronimie, 
Święty Marcinie, 
Święty Mikołaju, 
Wszyscy święci Biskupi i Wyz- 
 nawcy, módlcie się za nami.
Wszyscy święci Doktorowie,   
 módlcie się za nami.
Święty Antoni, 
Święty Benedykcie, 
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Sancte Bernárde,  
Sancte Domínice,  
Sancte Francísce, 
Sancte Casimire,
Omnes sancti Sacerdótes et 
 Levítæ, oráte pro nobis.  
Omnes sancti Mónachi et
 Eremítæ, oráte pro nobis.  
Sancta Maria Magdaléna,
Sancta Agatha, 
Sancta Lúcia,  
Sancta Agnes,  
Sancta Cæcília,  
Sancta Catharína, 
Sancta Anastásia,  
Sancta Hedvigis,
Omnes sanctæ Vírgines et   
 Viduæ, oráte pro nobis. 
Omnes Sancti et Sanctæ Dei,   
 intercédite pro nobis.  

Propítius esto, 
 parce nobis, Dómine. 
Propítius esto, 
 exáudi nos, Dómine. 

Ab omni malo, 
 líbera nos, Dómine. 
Ab omni peccáto,
Ab ira tua, 
A subitánea et improvísa 
 morte, 
Ab insídiis diáboli, 
Ab ira et ódio et omni mala  
 voluntáte, 

Święty Bernardzie, 
Święty Dominiku, 
Święty Franciszku, 
Święty Kazimierzu, 
Wszyscy święci Kapłani i Lewici,  
 módlcie się za nami.
Wszyscy święci Zakonnicy i Pus- 
 telnicy, módlcie się za nami.
Święta Mario Magdaleno, 
Święta Agato, 
Święta Łucjo, 
Święta Agnieszko, 
Święta Cecylio, 
Święta Katarzyno, 
Święta Anastazjo, 
Święta Jadwigo, 
Wszystkie święte Dziewice   
 i Wdowy, módlcie się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże,  
 módlcie się za nami.

Bądź nam miłościw, 
 przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw, 
 wysłuchaj nas, Panie.

Od zła wszelkiego, 
 wybaw nas, Panie.
Od grzechu każdego, 
Od gniewu Twego, 
Od nagłej i niespodziewanej   
 śmierci, 
Od sideł szatańskich, 
Od gniewu, nienawiści   
 i wszelkiej złej woli, 
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A spíritu fornicatiónis, 
A fúlgure et tempestáte, 
A flagéllo terræmótus, 
A peste, fame et bello, 
A morte perpétua, 
Per mystérium sanctæ 
 Incarnatiónis tuæ, 
Per advéntum tuum, 
Per nativitátem tuam, 
Per baptísmum et sanctum
 ieiúnium tuum, 
Per crucem et passiónem tuam, 
Per mortem et sepultúram tuam, 
Per sanctam resurrectiónem   
 tuam, 
Per admirábilem ascensiónem  
 tuam, 
Per advéntum Spíritus Sancti   
 Parácliti, 
In die iudícii,  

Od ducha nieczystości, 
Od piorunów i nawałnic, 
Od plagi trzęsienia ziemi, 
Od zarazy, głodu i wojny, 
Od śmierci wiecznej, 
Przez tajemnicę świętego 
 Wcielenia Twego, 
Przez Przyjście Twoje, 
Przez Narodzenie Twoje, 
Przez Chrzest i święty Post 
 Twój, 
Przez Krzyż i Mękę Twoją, 
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój, 
Przez święte Zmartwychwstanie  
 Twoje, 
Przez cudowne Wniebowstąpie- 
 nie Twoje, 
Przez Przyjście Ducha Świętego  
 Pocieszyciela, 
W dzień sądu, 
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1. Magníficat ánima mea
Dóminum. 

2. Et exsultávit spíritus meus in 
Deo salutári meo.

3. Quia respéxit humilitátem ancíl-
læ suæ: Ecce enim ex hoc beátam 
me dicent omnes generatiónes.

4. Quia fecit mihi magna, qui po-
tens est: et sanctum nomen eius.

5. Et misericórdia eius a progénie 
in progénies timéntibus eum.

6. Fecit poténtiam in bráchio suo, 
dispérsit supérbos mente cordis 
sui.

7. Depósuit poténtes de sede, 
et exaltávit húmiles.

8. Esuriéntes implévit bonis,
et dívites dimísit inánes.

9. Suscépit Israël, púerum suum,
recordátus misericórdiæ suæ.

10. Sicut locútus est ad patres 
nostros, Abraham et sémini eius 
in sæcula.
 
11. Glória Patri et Fílio et Spirítui 
Sancto.  Sicut erat in princípio 
et nunc, et semper, et in sǽcula 
sæculórum. Amen.

1. Uwielbiaj, duszo moja, sławę 
Pana mego, chwal Boga Stworzy-
ciela tak bardzo dobrego.

2. Bóg mój, zbawienie moje, jedy-
na otucha, Bóg mi rozkoszą serca  
i weselem ducha.

3. Bo mile przyjąć raczył swej sługi 
pokorę, łaskawym okiem wejrzał 
na Dawida córę.

4. Przeto wszystkie narody, co Zie-
mię osiędą, odtąd Błogosławioną 
mnie nazywać będą.

5. Bo wielkimi darami uczczonam 
od Tego, którego moc przedziwna, 
święte Imię Jego.

6. Którzy się Pana boją, szczęśliwi 
na wieki, bo z nimi miłosierdzie  
z rodu w ród daleki.

7. Na cały świat pokazał moc swych  
ramion świętych, rozproszył dumne 
myśli głów pychą nadętych.

8. Wyniosłych złożył z tronu, znik-
czemnił wielmożne, wywyższył, 
uwielmożnił w pokorę zamożne.

9. Głodnych nasycił hojnie i w do-
bra spanoszył, bogaczów z niczym 
puścił i nędznie rozproszył.

10. Przyjął do łaski sługę, Izraela 
cnego, wspomniał nań, użyczył mu 
miłosierdzia swego.

11. Wypełnił, co był przyrzekł 
niegdyś ojcom naszym, Abraham-
owi z potomstwem jego wiecznym 
czasem.

12. Wszyscy śpiewajmy Bogu  
w Trójcy Jedynemu, chwała Ojcu  
i Synowi i Duchowi Świętemu.

13. Jak była na początku, tak zaw-
sze niech będzie, teraz i na wiek 
wieków niechaj słynie wszędzie.
Amen.

Magnificat
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PRzysięga antymasońska

 Ja, niżej podpisany (-a), uroczyście przysięgam, że nigdy 
nie służyłem (-am) wrogom Kościoła. Nie byłem (-am) i nie jest-
em członkiem masonerii ani żadnej organizacji z nią związanej i 
jej podległej. Nie będę służył (-a) dwom panom. Szatanie, idź precz 
ode mnie, dziecka Boga i syna (córki) Kościoła katolickiego, którego 
pragnę bronić i któremu pragnę wiernie służyć, bo jest to dzieło Boga. 
Tak mi dopomóż Bóg. 

wyznanie wiaRy

 Wierzę w jednego Boga, \ Ojca Wszechmogącego, \ Stworzy-
ciela  nieba i ziemi, \ wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. 
\ I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, \ Syna Bożego Jednorodzone-
go, \który z Ojca jest zrodzony \ przed wszystkimi wiekami. \ Bóg  
z Boga, Światłość ze Światłości. \ Bóg prawdziwy z Boga prawdziwe-
go.  \ Zrodzony a nie stworzony, \ współistotny Ojcu, a przez Niego 
wszystko się stało. \ On to dla nas ludzi \ i dla naszego zbawienia zstąpił  
z nieba.\ I za sprawą Ducha Świętego \ przyjął ciało z Maryi Dziewicy  
i stał się człowiekiem.\ Ukrzyżowany również za nas,\pod Poncjuszem 
Piłatem został umęczony i pogrzebany. \ I zmartwychwstał dnia trze-
ciego, \ jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, \ siedzi po prawicy 
Ojca. \ I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, \  
a Królestwu Jego nie będzie końca.\ Wierzę w Ducha Świętego, Pana  
i Ożywiciela, \ który od Ojca i Syna pochodzi,\ który z Ojcem i Synem 
wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę,\ który mówił przez Proroków. 
\ Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. \ Wyzna-
ję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. \ I oczekuję wskrzeszenia 
umarłych \ i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
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bionej woli, lecz prawdziwym rozumowym uznaniem prawdy przyjętej 
z zewnątrz ze słuchania, mocą którego wszystko to, co powiedział, 
zaświadczył i objawił Bóg osobowy, Stwórca i Pan nasz, uznajemy za 
prawdę dla powagi Boga najbardziej prawdomównego.
 Poddaję się też z należytym uszanowaniem i całym sercem 
wyrokom potępienia, orzeczeniom i wszystkim przepisom zawartym 
w encyklice Pascendi i dekrecie Lamentabili, zwłaszcza co się tyczy 
tzw. historii dogmatów.
 Również odrzucam błąd tych, którzy twierdzą, że wiara po-
dana przez Kościół katolicki może się sprzeciwiać historii i że katolic-
kich dogmatów, tak jak je obecnie rozumiemy, nie można pogodzić  
z dokładniejszą znajomością początków religii chrześcijańskiej.
 Potępiam również i odrzucam zdanie tych, którzy mówią, 
że wykształcony chrześcijanin występuje w podwójnej roli: jednej 
człowieka wierzącego, a drugiej historyka, jak gdyby wolno było histo-
rykowi trzymać się tego, co się sprzeciwia przekonaniom wierzącego, 
albo stawiać przesłanki, z których wynikałoby, że dogmaty są albo 
błędne, albo wątpliwe – byleby tylko wprost im się nie przeczyło.
 Potępiam również ten sposób rozumienia i wykładu Pisma 
świętego, który pomijając Tradycję Kościoła, analogię wiary i normy 
podane przez Stolicę Apostolską, przyjmuje wymysły racjonalistów 
w sposób zarówno niedozwolony, jak i lekkomyślny, a krytykę tekstu 
uznaje za jedyną i najwyższą regułę.
 Odrzucam również zdanie tych, którzy twierdzą, że ten, co 
wykłada historię teologii lub o tym przedmiocie pisze, powinien naj-
pierw odłożyć na bok wszelkie uprzednie opinie, tak co do nadprzy-
rodzonego początku katolickiej Tradycji jak co do obiecanej przez Boga 
pomocy w dziele wiecznego przechowywania wszelkiej objawionej 
prawdy; nadto że pisma poszczególnych Ojców należy wykładać 
według samych tylko zasad naukowych z pominięciem wszelkiej po-
wagi nadprzyrodzonej i z taką swobodą sądu, z jaką zwykło się badać 
jakiekolwiek dokumenty świeckie.

PRzysięga antymodeRnistyczna

 Ja, niżej podpisany (-a), przyjmuję niezachwianie, tak  
w ogólności, jak w każdym szczególe, to wszystko, co określił, orzekł  
i oświadczył nieomylny Urząd Nauczycielski Kościoła.
 Najpierw wyznaję, że Boga, początek i koniec wszechrzeczy, 
można poznać w sposób pewny, a zatem i dowieść Jego istnienia, natu-
ralnym światłem rozumu w oparciu o świat stworzony, to jest z wi-
dzialnych dzieł stworzenia, jako przyczynę przez skutki.
 Po drugie: zewnętrzne dowody Objawienia, to jest fakty Boże, 
przede wszystkim zaś cuda i proroctwa, przyjmuję i uznaję za całkiem 
pewne oznaki Boskiego pochodzenia religii chrześcijańskiej i uważam 
je za najzupełniej odpowiednie dla umysłowości wszystkich czasów  
i ludzi, nie wyłączając ludzi współczesnych.
 Po trzecie: mocno też wierzę, że Kościół, stróż i nauczyciel słowa 
objawionego, został wprost i bezpośrednio założony przez samego 
prawdziwego i historycznego Chrystusa, kiedy pośród nas przebywał, 
i że tenże Kościół zbudowany jest na Piotrze, głowie hierarchii apostol-
skiej, i na jego następcach po wszystkie czasy.
 Po czwarte: szczerze przyjmuję naukę wiary przekazaną nam 
od Apostołów przez prawowiernych Ojców, w tym samym zawsze ro-
zumieniu i pojęciu. Przeto całkowicie odrzucam jako herezję zmyśloną 
teorię ewolucji dogmatów, które z jednego znaczenia przechodziłyby  
w drugie, różne od tego, jakiego Kościół trzymał się poprzednio. 
Potępiam również wszelki błąd, który w miejsce Boskiego depozy-
tu wiary, jaki Chrystus powierzył swej Oblubienicy do wiernego 
przechowywania, podstawia twory świadomości ludzkiej, które zrod-
zone z biegiem czasu przez wysiłek ludzi – nadal w nieokreślonym 
postępie mają się doskonalić.
 Po piąte: z wszelką pewnością utrzymuję i szczerze wyznaję, że 
wiara nie jest ślepym uczuciem religijnym, wyłaniającym się z głębin 
podświadomości pod wpływem serca i pod działaniem dobrze usposo-
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Benedictio candelarum
Błogosławieństwo świec

V. Adiutórium nostrum x  

 in nómine Dómini.

R. Qui fecit cælum et terram. 

V. Dominus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

Orémus.

d ómine Iesu Christe, Fíli Dei 
vivi, béne x dic candélas is-

tas supplicatiónibus nostris: in-
fúnde eis, Dómine, per virtútem 
sanctæ Cru x cis, benedictiónem 
cæléstem, qui eas ad repelléndas 
ténebras humáno géneri tribuísti; 
talémque benedictiónem signácu-
lo sanctæ Cru x cis accípiant, ut 
quibuscúmque locis accénsæ, sive 
pósitæ fúerint, discédant prínci-
pes tenebrárum, et contremíscant, 
et fúgiant pávidi cum ómnibus 
minístris suis ab habitatiónibus 
illis, nec præsúmant ámplius in 
quietáre, aut molestáre serviéntes 
tibi omnipoténti Deo: Qui vivis et 
regnas cum Deo Patre in unitáte 
Spíritus Sancti Deus per ómnia 
sǽcula sæculórum.
R. Amen.

K. Wspomożenie nasze x 

   w imieniu Pana.

W. Który stworzył niebo i ziemię.

K. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

Módlmy się.

P anie Jezu Chryste, Synu Bo-
ga żywego, na prośby nasze 

pobłogo x sław te świece, a skoro 
Ty, Panie, dałeś je rodzajowi ludz-
kiemu dla rozpraszania ciemności, 
udziel im przez moc Krzy x ża świę- 
tego błogosławieństwa z nieba; 
niech przez znak Krzy x ża świętego 
otrzymają takie błogosławieństwo, 
żeby ze wszystkich miejsc, gdzie 
zostaną zapalone lub umieszczone, 
uchodzili w popłochu i z drżeniem 
książęta ciemności ze wszystkimi 
swymi poplecznikami, a nie ważyli 
się już niepokoić ani dręczyć tych,  
którzy służą Tobie, Bogu wszech-
mogącemu: Który żyjesz i królujesz 
z Bogiem Ojcem w jedności Ducha 
Świętego Bóg przez wszystkie wie-
ki wieków.
W. Amen

Oratio Modlitwa

 W końcu wreszcie ogólnie oświadczam, że jestem najzupełniej 
przeciwny (-a) błędowi modernistów twierdzących, że w świętej 
Tradycji nie ma nic Bożego, albo – co daleko gorsze – pojmujących 
pierwiastek Boży w znaczeniu panteistycznym, tak iż nic nie pozostaje  
z Tradycji katolickiej poza tym suchym i prostym faktem, podległym na 
równi z innymi dociekaniom historycznym, że byli ludzie, którzy szkołę 
założoną przez Chrystusa i Jego Apostołów rozwijali w następnych 
wiekach swą gorliwą działalnością, zręcznością i zdolnościami.
 Przeto usilnie się trzymam i do ostatniego tchu trzymać się będę 
wiary Ojców w niezawodny charyzmat prawdy, który jest, był i zawsze 
pozostanie w „sukcesji biskupstwa od Apostołów” [Św. Ireneusz, Adv. 
haer. IV, 26 – PG 7, 1053 C]; a to nie w tym celu, by trzymać się tego, 
co może się wydawać lepsze i bardziej odpowiednie dla stopy kultury 
danego wieku, lecz aby nigdy inaczej nie rozumieć absolutnej i niez-
miennej prawdy głoszonej od początku przez Apostołów.
 Ślubuję, iż to wszystko wiernie, nieskażenie i szczerze zacho-
wam i nienaruszenie tego przestrzegać będę, i że nigdy od tego nie 
odstąpię, czy to w nauczaniu, czy w jakikolwiek inny sposób mową lub 
pismem. Tak ślubuję, tak przysięgam, tak niech mi dopomoże Bóg i ta 
święta Boża Ewangelia.
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Benedictio Florum
Błogosławieństwo kwiatów

V. Adiutórium nostrum x  

 in nómine Dómini.

R. Qui fecit cælum et terram. 

V. Dominus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

Orémus.

o mnípotens sempitérne Deus, 
qui cælum, terram, mare, 

visibília et invisibília verbo tuo 
ex  níhilo creásti, quique multigé-
neres herbas et multicólores flo-
res terram gígnere præcepísti; te 
súpplici mente et ore deprecámur 
ut hos divérsi géneris flores tua 
cleméntia bene x dícas, ut hi flores 
super altáribus positi ad honorem 
tui et Beatæ Mariæ Virginis tuam 
benignitátem et misericórdiam 
nobis impetrent. Per Dóminum 
nóstrum Iesum Christum Fílium 
tuum: Qui tecum vivit et regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus per 
ómnia sǽcula sæculórum. 
R. Amen.

K. Wspomożenie nasze x 

   w imieniu Pana.

W. Który stworzył niebo i ziemię.

K. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

Módlmy się.

W szechmogący wieczny Boże,  
który słowem Twoim 

z niczego stworzyłeś niebo, 
ziemię, morze, rzeczy widzialne 
i niewidzialne i który rozkazałeś, 
aby ziemia rodziła różnorodne 
rośliny i wielobarwne kwiaty; 
Ciebie pokornie błagamy sercem 
i ustami, abyś te kwiaty różnego 
rodzaju Twoją łaską pobłogo x 

sławił, aby złożone na ołtarzach 
na Twoją chwałę i na chwałę 
błogosławionej Dziewicy Maryi 
wyjednały nam Twoją łaskawość  
i miłosierdzie. Przez Pana naszego  
Jezusa Chrystusa Syna Twojego:  
Który z Tobą żyje i króluje w jed-
ności Ducha Świętego Bóg przez 
wszystkie wieki wieków. 
W. Amen. 

Oratio Modlitwa

Benedictio ScaPulariS
Błogosławieństwo szkaplerza

V. Osténde nobis, Dómine, 
     misericórdiam tuam.

R. Et salutáre tuum da nobis. 

V. Dómine exáudi oratiónem
     meam.

R. Et clamor meus 
     ad te véniat.

V. Dominus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

Orémus.

d ómine Iesu Christe, humá-
ni géneris Salvátor, hunc 

hábitum, quem propter tuum 
tuæque Genetrícis Vírginis Maríæ 
amórem servus tuus (ancílla tua) 
devóte est delatúrus (delatúra), 
déxtera tua sancti x fica, ut eádem 
Genetríce tua intercedénte, ab 
hoste malígno defénsus (defénsa), 
in tua grátia usque ad mortem 
persevéret: Qui vivis et regnas 
cum Deo Patre in unitáte Spíri-
tus Sancti Deus per ómnia sǽcula 
sæculórum.
R. Amen.

K. Okaż nam, Panie, 
     miłosierdzie swoje.

W. I daj nam swoje zbawienie.

K. Panie, wysłuchaj modlitwę 
      moją.

W. A wołanie moje niech 
      do Ciebie przyjdzie.

K. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

  Módlmy się.

P      anie Jezu Chryste, Zbawco 
rodzaju ludzkiego, prawicą 

swoją po xświęć ten Szkaplerz, 
który sługa Twój (służebnica Two-
ja) ma pobożnie nosić z miłości  
ku Tobie i Twojej Rodzicielce, 
Dziewicy Maryi. Niech za przy-
czyną tejże Rodzicielki Twojej 
dozna obrony przed złośliwym 
nieprzyjacielem i wytrwa aż do 
śmierci w Twojej łasce: Który 
żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem 
w jedności Ducha Świętego Bóg 
przez wszystkie wieki wieków.
W. Amen.

Oratio Modlitwa
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