Znak Krzyża

Signum Crucis

sicut et nos dimittimus

jako i my odpuszczamy

In nomine Patris et Filii,

W imię Ojca i Syna

debitoribus nostris.

naszym winowajcom.

et Spiritus Sancti.

i Ducha Świętego.

Et ne nos inducas in tentationem:

I nie wódź nas na pokuszenie,

Amen.

Amen.

sed libera nos a malo.

ale nas zbaw ode złego.

Godzina czytań, Jutrznia, ..., Nieszpory, Kompleta

Amen.

Amen.

Officium lectionis, Laudes matutinae, ..., Vesperae

V. † Deus, in adiutórium

V. † Boże wejrzyj ku

meum inténde.

wspomożeniu memu.

Ave Maria, gratia plena,

Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna,

R.

R. Panie pospiesz ku ratunkowi

Dominus tecum: benedicta tu

Pan z tobą; błogosławionaś ty

memu.

in mulieribus, et benedictus

między niewiastami i błogosławiony

fructus ventris tui Jesus.

Owoc żywota twojego, Jezus.

Dómine, ad adiuvándum

me festína.

Wezwanie

Invitatorium

Salutatio Anielica

Pozdrowienie Anielskie

V. † Dómine, lábia mea apéries.

V. † Panie, otwórz wargi moje.

Sancta Maria, Mater Dei,

Święta Maryjo, Matko Boża,

R. Et os meum annuntiábit

R. A usta moje będą głosić

ora pro nobis peccatoribus,

módl się za nami grzesznymi

laude tuam.

Twoją chwałę.

nunc et in hora mortis nostrae.

teraz, i w godzinę śmierci naszej.

Amen.

Amen.

Doxologia minor

Mała doksologia

Glória Patri, et Fílio,*

Chwała Ojcu i Synowi, *

et Spirítui Sancto.

i Duchowi Świętemu.

Salve, Regina, mater

Witaj, Królowo, Matko

Sicut erat in princípio,*

Jak była na początku,

misericordiæ; vita, dulcedo et

miłosierdzia, życie, słodyczy i

et nunc et semper,

teraz i zawsze, *

spes nostra, salve.

nadziejo nasza, witaj!

et in sæcula sæculórum.

i na wieki wieków.

Ad te clamamus exsules filii Evæ.

Do Ciebie wołamy wygnańcy,

Amen.

Amen.

Ad te suspiramus gementes et

synowie Ewy.

flentes in hac lacrimarum valle.

Do Ciebie wzdychamy jęcząc i

Oratio Dominica

Modlitwa Pańska

Salve Regina

Witaj, Królowo

Pater noster, qui es in caelis,

Ojcze, nasz, któryś jest w niebie,

Eja ergo, advocata nostra,

płacząc na tym łez padole.

sanctificetur nomen tuum.

święć się Imię Twoje;

illos tuos misericordes oculos ad

Przeto, Orędowniczko nasza,

Adveniat regnum tuum.

przyjdź królestwo Twoje;

nos converte.

one miłosierne oczy Twoje

Fiat voluntas tua,

bądź wola Twoja,

Et Jesum, benedictum fructum

na nas zwróć, a Jezusa,

sicut in caelo et in terra.

jako w niebie tak i na ziemi.

ventris tui nobis post hoc

błogosławiony owoc żywota

Panem nostrum cotidianum da

Chleba naszego powszedniego

exsilium ostende.

Twojego, po tym wygnaniu nam

nobis hodie.

daj nam dzisiaj,

O clemens, o pia, o dulcis

okaż. O łaskawa, o litościwa, o

Et dimitte nobis debita nostra,

i odpuść nam nasze winy,

Virgo Maria.

słodka Panno Maryjo!

