
12. 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. 
 Amen. 
 

 13. Modlitwa na Jubileusz Żywego Różańca. 

Maryjo, Matko Boża Różańcowa, 
zjednoczona miłością z Twoim Synem Jezusem Chrystusem 
i rozważająca w Sercu tajemnice Jego życia,  
dziękujemy Ci za dar modlitwy różańcowej, 
którą ubogacasz Kościół,  
za wspólnotę Żywego Różańca,  
która od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa, 
za sługę Bożą Paulinę Jaricot, która to dzieło zainicjowała,  
i za niezliczone łaski,  
jakie nam każdego dnia wypraszasz u Boga. 
Niepokalana Dziewico i Matko,  
otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością,  
ucz przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa 
w tajemnicach radości i światła, boleści i chwały.  
Obdarz wszystkie swoje dzieci  
łaską umiłowania modlitwy różańcowej.  
Niech ona pomnaża chwałę Boga  
i przyczynia się do zbawienia ludzi.  
Uproś nam dar świętego życia na ziemi  
i wiecznego szczęścia w niebie. Amen. 

 

14. Znak krzyża W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Różaniec  

odmawiany przez Wspólnotę Różańcową w Dąbrówce 

w Pierwsze Soboty o godz.8.30 

____________________________________________________ 
 

1. Znak krzyża  

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

2. Modlitwa wzbudzająca intencję wynagradzającą 

Królowo Różańca Świętego. 
Oto klękamy do modlitwy, 
by w pierwszą sobotę odmówić różaniec,  
o który prosiłaś. 
Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, 
naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata.  
Pragniemy modlić się szczególnie za tych,  
którzy najdalej odeszli od Boga  
i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia.  
Wspomóż nas łaską,  
abyśmy pamiętali o tej intencji  
wyznaczonej przez Ciebie. 
Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem 
cierpienia Twego Niepokalanego Serca 
i Najświętszego Serca Jezusowego. 

 

 

3. Wyznanie wiary - Skład Apostolski 

4. Ojcze nasz… (1 raz) 

5. Zdrowaś Maryjo… (3 razy) 
6. Chwała Ojcu…  (1 raz) 

 

 

 



3. Wyznanie wiary - 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 pogrzebią.  
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 
 

 

4. Ojcze nasz… (1 raz) 
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. 
 
 
 

 
 

5. Zdrowaś Maryjo… (3 razy) 
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. 
 

6. Chwała Ojcu…  (1 raz) 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.  
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
Amen. 
 
 

7. Pierwsza Tajemnica Różańca ….. 

 Ojcze nasz  (1 raz) 

 Zdrowaś Maryjo ( 10 razy) 

 Chwała Ojcu  (1 raz) 

 Modlitwa Fatimska 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,  
zachowaj nas od ognia piekielnego,  
zaprowadź wszystkie dusze do nieba  
i dopomóż szczególnie tym,  
którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. 

 
 

8. Druga Tajemnica Różańca  ……..  (wg schematu w pkt 7.) 

9. Trzecia Tajemnica Różańca  ……..(wg schematu w pkt 7.) 

10. Czwarta Tajemnica Różańca  ….(wg schematu w pkt 7). 

11. Piąta Tajemnica Różańca  ……..  (wg schematu w pkt 7) 

 

 


