
Błogosławieństwo	kobiety	w	ciąży	
 

Benedictio Mulieris Praegnantis in periculis 
partus 

Błogosławieństwo niewiasty ciężarnej w 
niebezpieczeństwach porodu 

V. Adiutórium nostrum  in nómine Dómini. 
R. Qui fecit cælum et terram. 
V. Salvam fac ancíllam tuam. 
R. Deus meus, sperántem in te. 
V. Esto ei, Dómine, turris fortitúdinis. 
R. A fácie inimíci. 
V. Nihil profíciat inimícus in ea. 
R. Et fílius iniquitátis non appónat nocere ei. 
V. Mitte ei, Dómine, auxílium de sancto. 
R. Et de Sion tuére eam. 
V. Dómine, exáudi oratiónem meam. 
R. Et clamor meus  ad te véniat. 
V. Dominus vobíscum. 
R. Et cum spíritu tuo. 
 
ORATIO 
Orémus. 

mnípotens sempitérne Deus, qui 
dedísti fámulis tuis in confessióne veræ 
fídei ætérnæ Trinitátis glóriam agnóscere, et 
in poténtia maiestátis adoráre unitátem : 
quæsumus, ut eiúsdem fídei firmitáte hæc 
fámula tua N. ab ómnibus semper muniátur 
advérsis. Per Dóminum nóstrum Iesum 
Christum Fílium tuum: Qui tecum vivit et 
regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus 
per ómnia sǽcula sæculórum. 
R. Amen. 
 
 

V. Wspomożenie nasze w imię Pana. 
R. Który stworzył niebo i ziemię. 
V. Zdrową uczyń służebnicę Twoją.  
R. Boże mój, pokładającą ufność w Tobie.  
V. Bądź jej, Panie, wieżą męstwa.  
R. Przed obliczem wroga. 
V. Niechaj nic nie zdziała wróg przeciw niej. 
R. A syn nieprawości nie waży się jej 
szkodzić.  
V. Ześlij jej, Panie, pomoc z wyżyn 
świętych. 
R. A od Syjonu ją ochroń.  
V. Panie wysłuchaj modlitwy mojej. 
R. A wołanie moje niech to Ciebie przyjdzie. 
V. Pan z Wami. 
R. I z duchem Twoim. 
 
 
MODLITWA 
 
Módlmy się 
 
Wszechmogący wieczny Boże, który dałeś 
sługom Twoim w wyznawaniu wiary prawdziwej 
poznać chwałę wiecznej Trójcy i wielbić jedność 
w mocy majestatu prosimy Cię, byś w mocy tejże 
wiary tę służebnicę twoją N. uchronił od 
wszelkich przeciwności. Przez Pana naszego 
Jezusa Chrysusa: który z Tobą żyje i króluje w 
jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie 
wieki wieków. 
 R. Amen. 
 

Orémus. 

ómine Deus, ómnium Creátor, 
fortis et terríbilis, iustus et miséricors, qui 
solus bonus et pius es; qui de omni malo 
liberásti Israël fáciens tibi patres nostros 
diléctos, et sanctificásti eos manu Spíritus 
tui; qui gloriósæ Vírginis Maríæ corpus 

Módlmy się 
 
 
Panie Boże, Stwórco wszystkiego, mocny i 
straszliwy, sprawiedliwy i miłosierny, który sam 
jeden jesteś dobry i pobożny; który wyzwoliłeś 
Izraela od wszelkiego zła czyniąc sobie z niego 
naszych ojców umiłowanych i poświęciłeś ich 
ręku Ducha Twego; który przygotowałeś, by 
chwalebnej Dziewicy Maryi ciało i dusza 
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et ánimam, ut dignum Fílii tui 
habitáculum éffici mererétur, Spíritu Sancto 
cooperánte, præparásti; qui Ioánnem 
Baptístam Spíritu Sancto replésti et in útero 
matris exsultáre fecísti; áccipe sacrifícium 
cordis contríti, ac fervens desidérium fámulæ 
tuæ N. humíliter supplicántis pro 
conservatióne prolis, quam ei dedísti 
concípere: custódi partem tuam, et ab omni 
dolo et iniúria duri hostis defénde; ut 
obstetricánte manu misericórdiæ tuæ fetus 
eius ad lucem próspere véniat, ac sanctæ 
generatióni servétur, tibíque in ómnibus 
iúgiter desérviat, et vitam cónsequi 
mereátur ætérnam. Per eúndem Dóminum 
nóstrum Iesum Christum Fílium tuum: Qui 
tecum vivit et regnat in unitáte eiúsdem 
Spíritus Sancti Deus per ómnia sǽcula 
sæculórum. 
R. Amen. 

DENIQUE MULIER ASPERGATUR 
AQUA BENEDICTA ET MOX 
DICATUR: 
  
PSALMUS  67  (66) 

eus  misereátur nostri, et 
benedícat nobis: ∗ serénum præbeat nobis 
vultum suum, 
Ut cognóscant in terra viam eius: ∗ 
in ómnibus géntibus salútem eius. 
Célebrent te pópuli, Deus, ∗ célebrent te 
pópuli omnes. – 
Læténtur et exsultent natiónes, † quod regis 
pópulos in æquitáte, ∗ et natiónes in terra 
gubérnas. 
Célebrent te pópuli, Deus, ∗ célebrent te 
pópuli omnes. – 
Terra dedit fructum suum: ∗ benedíxit nobis 
Deus, Deus noster. 
Benedícat nobis Deus, ∗ et tímeant eum 
omnes fines terræ! 
Glória Patri et Fílio ∗ et Spirítui Sancto. 
Sicut erat in princípio, et nunc et semper, * et 
in sǽcula saeculórum. Amen 
V. Benedicámus Patrem et Fílium cum 
Sancto Spíritu. 
R. Laudémus et superexaltémus eum in 

zasłużyły na to, by stać się, przy współpracy 
Ducha Świętego, godnym mieszkaniem Syna 
Twego, który Jana Chrzciciela napełniłeś Duchem 
Świętym i sprawiłeś, by radował się w łonie 
matki; przyjmij ofiarę serca skruszonego i gorące 
pragnienie służebnicy Twojej N. pokornie 
proszącej o zachowanie potomka, którego dałeś 
jej począć: zachowaj Twój poród, od wszelkiego 
podstępu i broń od niegodziwości twardego 
wroga; by  za pomocą dłoni miłosierdzia Twego, 
jak położnej, płód jej doszedł do światła i służyć 
świętym narodzinym, a Tobie chętnie we 
wszystkim służył i zasłużył sobie następnie na 
życie wieczne. Przez tegoż Pana  Jezusa Chrysusa 
Syna Tweog: który z Tobą żyje i króluje w 
jedności tegoż Ducha Świętego Bóg przez 
wszystkie wieki wieków. 
 R. Amen. 
 
 
 
 
Następnie niewiasta kropiona jest wodą 
święconą i mówi się: 
 
Psalm 66 
 
Niech się nad nami Bóg zmiłuje, i błogosławi 
nam;	∗ niech rozświeci oblicze swe nad nami, 
a zlituje się nad nami. 
Żebyśmy poznali na ziemi drogę twoję:	 ∗ 
między wszemi narody zbawienie twoje. 
Niech ci wyznawają ludzie, Boże:	 ∗ niech ci 
wyznawają wszyscy ludzie. 
Niech się radują i weselą narodowie, iż 
sądzisz ludzie sprawiedliwie:	 ∗ narody na 
ziemi sprawujesz. 
Niech ci wyznawają ludzie, Boże:	 ∗ niech ci 
wyznawają wszyscy ludzie. 
Ziemia dała swój owoc:	 ∗ niech nas 
błogosławi Bóg, Bóg nasz, 
Niech nas błogosławi Bóg, a niech się go 
boją wszystkie kraje ziemie. 
Chwała Ojcu i Synowi ∗	i	Duchowi	Świętemu	
Jak	była	na	początku	teraz	i	zawsze	
I	na	wieki	wieków.	Amen	
	
 
V. Błogosławmy Ojca i Syna i Ducha 
Świętego.  
R. Chwalmy i wywyższajmy go  na wieki 
wieków.  
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sæcula. 
V. Angelis suis Deus mandávit de te. 
R. Ut custódiant te in ómnibus viis tuis. 
V. Dómine, exáudi oratiónem meam. 
R. Et clamor meus ad te véniat. 
V. Dominus vobíscum. 
R. Et cum spíritu tuo. 
 
 

V. Aniołom swoim Bóg nakazał o tobie. 
R. By cię strzegli na wszystkich twych 
drogach.  
V. Panie wysłuchaj modlitwy mojej 
R. A wołanie moje niech do Ciebie 
przyjdzie.  
V. Pan za Wami. 
R. I z duchem Twoim. 
 
 

 

Oremus 
 
Vísita, quæsumus, Dómine, habitatiónem 
istam, et omnes insídias inimíci ab ea et a 
præsénti fámula tua N. longe repélle: Angeli 
tui sancti hábitent in ea, qui eam et  eius 

prolem in pace custódiant, et bene díctio 
tua sit super eam semper. Salva eos, 
omnípotens Deus , et lucem eis tuam concéde 
perpétuam. Per Dóminum nóstrum Iesum 
Christum Fílium tuum: Qui tecum vivit et 
regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus 
per ómnia sǽcula sæculórum. 
R. Amen. 

 

Módlmy się 
 
Nawiedź, prosimy Cię, Panie, to domostwo, i 
wszelkie zasadzki wroga od niego i od 
obecnej służebnicy Twojej N. oddal: niech 
Twoi święci Aniołowie w nim mieszkają i 
strzegą jej i jej potomstwa w pokoju; a 

błogosła  wieństwo Twoje niech będzie 
nad nią na zawsze. Zbaw ich, wszechmogący 
Boże i udziel im Twojego wiecznego światła. 
Przez Pana naszego Jezusa Chrysusa: który z 
Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego 
Bóg przez wszystkie wieki wieków. 
 R. Amen. 
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